


ii 
 

 

PENGANTAR SISTEM 

MULTIMEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

RENNA YANWASTIKA ARIYANA, S.T., M.Kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKPRIND PRESS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-undang Nomor 7 tahun  1987 

Tentang Hak Cipta 

Pasal 44 
 

(1)    Barang siapa dengan sengaja mengumumkan atau  memperbanyak 

suatu ciptaan atau  memberi izin untuk  itu, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun  dan  /atau  denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

 
(2)  Barang  siapa  dengan  sengaja  menyiarkan,  memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 

hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau 

denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengantar Sistem Multimedia 
Hak cipta 2022   pada penullis, dilarang keras mengutip, menjiplak, 

mem fotocopy baik sebagian atau keseluruhan isi buku  ini 

tanpa mendapat izin tertulis dari pengarang dan penerbit 

 
Penulis                : Renna Yanwastika Ariyana, S.T., M.Kom. 
Page Make Up     :- 

Desain Cover    : - 

Diterbitkan Oleh: AKPRIND PRESS 

ISBN                    : 9-78-623-7772-28-6 

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG



iii 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Subhanallah, Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku PENGANTAR SISTEM MULTIMEDIA ini tepat pada 

waktunya. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman dosen IST 

AKPRIND Yogyakarta yang telah berkontribusi memberikan ide dan gagasannya 

sehingga buku ajar pengantar multimedia ini bisa tersusun dengan baik. Penulis 

berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa untuk 

menambah refrensi pembelajaran multimedia. Namun terlepas dari itu, penulis 

memahami bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat 

mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya buku 

selanjutnya yang lebih baik lagi.  

 

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Yogyakarta, 30 Maret 2022 

Penulis, 

 

 

Renna Yanwastika Ariyana, S.T., M.Kom. 



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL i 

KATA PENGANTAR iii 

DAFTAR ISI iv 

DAFTAR GAMBAR vii 

DAFTAR TABEL x 

 

BAB I  

REPERSENTASI DATA MULTIMEDIA 1 

Komponen Dasar Multimedia 2 

Format File Grafik 15 

Format Audio 21 

Format Video Analog 24 

Format Video Digital 24 

Animasi Sel dan Animasi Digital 26 

Jenis Animasi 27 

Prinsip Dasar Animasi 30 

Teknik Animasi 33 

Istilah Pembuatan Animasi 2D 34 

Morphing 38 

Kategori Bahasa Animasi 38 

Mengapa Menggunakan Multimedia 39 

RANGKUMAN 40 

TUGAS 41 

 

BAB II  

KOMPRESI DATA MULTIMEDIA 42 

Kompresi Data 42 

Mode Penerimaan Data 46 

Contoh Teknik Kompresi Teks 47 



v 
 

Aplikasi Kompresi 51 

RANGKUMAN 52 

TUGAS 53 

 

BAB III  

PENYIMPANAN DATA MULTIMEDIA 54 

Bentuk Data Multimedia 55 

Ciri Sistem Penyimpanan 56 

Karakteristik Penyimpanan Berdasarkan Letak di dalam Komputer 56 

Jenis Media Penyimpanan 59 

Kapasistas Media Penyimpanan 60 

Akses Media Penyimpanan 62 

Format File System 69 

Teknologi Masa Depan 70 

RANGKUMAN 70 

TUGAS 73 

 

BAB IV 

PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 74 

Definisi Multimedia Interaktif 74 

Tipe Persentasi Multimedia 75 

Tahap Pengembangan Multimedia 77 

Multimedia Devlopment Life Cycle 78 

Model Pengembangan Multimedia 80 

Storyboard 81 

RANGKUMAN 88 

TUGAS 90 

 

BAB V 

DISTRIBUSI MULTIMEDIA 91 

Distribusi Multimedia 91 

Mekanisme Quality of Service untuk Streaming Multimedia 93 



vi 
 

Media Streaming 95 

Buffering 96 

Bandwidth 96 

Media Server 96 

Broadcasting 97 

Internet Radio 97 

Internet TV 97 

Smart TV 98 

Knowledge Management (KM) 98 

Radio Komunitas 99 

Multimedia Courseware 99 

Hypermedia 99 

Video Convrence 99 

Multimedia Masa Depan 100 

RANGKUMAN 100 

TUGAS 102 

 

BAB VI 

MASA DEPAN MULTIMEDIA 104 

Peluang Bisnis Digital di Indonesia 104 

Evolusi aplikasi dan Sistem Informasi 106 

Start Up Terpopuler 107 

Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) 108 

Intraktive Learning 109 

Distance Learning 110 

Perkembangan Teknologi Mobile 110 

Peluang Karir pada Bidang Multimedia 112 

RANGKUMAN 114 

TUGAS 115 

GLOSARIUM 116 

DAFTAR PUSTAKA 124 

 



vii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 1. Scaner Jenis Flatbed 3 

Gambar 2. Scanner jenis handheld 3 

Gambar 3. Scanner jenis sheet-feed 4 

Gambar 4.Scanner drum 4 

Gambar 5. Kelompok Warna Primer 7 

Gambar 6. Kelompok Warna Sekunder 7 

Gambar 7. Kelompok Warna Sekunder 8 

Gambar 8. Kelompok Warna Netral 8 

Gambar 9. Kualitas Gambar Vektor Ketika Diperbesar 12 

Gambar 10. Kualitas Gambar Bitmap Ketika Diperbesar 13 

Gambar 11. Contoh Clipt Art 14 

Gambar 12. Contoh link hyperpicture 15 

Gambar 13. Waveform pada Bunyi 20 

Gambar 14. Perbedaan Warna Bunyi pada Alat Musik 20 

Gambar 15. Salah Satu Aplikasi Live Video Feed 23 

Gambar 16. Video Tape 23 

Gambar 17. Contoh Animasi Cell 27 

Gambar 18. Animasi Sprite pada Pergerakan Tubuh Raksasa 27 

Gambar 19.Animasi frame by frame 28 

Gambar 20. Animasi Lintasan 28 

Gambar 21. Animasi Spline 29 

Gambar 22. Animasi Stop Motion 29 

Gambar 23. Animasi 2D 29 

Gambar 24. Animasi 3D 30 

Gambar 25. Kartun Anime Jepang 30 

Gambar 26. Pengambilan Gambar dengan Teknik ELS 35 

Gambar 27. Pengambilan Gambar dengan Teknik LS 35 

Gambar 28. Pengambilan Gambar dengan Teknik MLS 36 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


viii 
 

Gambar 29. Pengambilan Gambar dengan Teknik MCU 36 

Gambar 30. Pengambilan Gambar dengan Teknik CU 37 

Gambar 31. Pengambilan Gambar dengan Teknik BCU 37 

Gambar 32. Pengambilan Gambar dengan Teknik ECU 38 

Gambar 33. Contoh Cross Dislove Morphing 38 

Gambar 34. Letak Media Penyimpanan Berdasarkan Letaknya 58 

Gambar 35. Kaset Pita 63 

Gambar 36. Audio Video Cassette 63 

Gambar 37. Media Penyimpanan Disket 64 

Gambar 38. Media Penyimpanan ZiP Disk 64 

Gambar 39. Media Penyimpanan Flash Disk 64 

Gambar 40. Media Penyimpanan Hardisk 65 

Gambar 41. Media Penyimpanan SSD 65 

Gambar 42. Media Penyimpanan Laser Disk 65 

Gambar 43. Media Penyimpanan dalam Bentuk Kepingan CD 66 

Gambar 44. Media Penyimpanan dalam Bentuk DVD 66 

Gambar 45. Media Penyimpanan Blue Ray Disk 67 

Gambar 46. Media Penyimpanan XD Card 67 

Gambar 47. Media Penyimpanan MMC Card 67 

Gambar 48. Media Penyimpanan SD Card 68 

Gambar 49. Media Penyimpanan Micro SD 68 

Gambar 50. Media Penyimpanan Compact Flash Card 68 

Gambar 51. Teknologi DNA 70 

Gambar 52. Multimedia Interaktif 75 

Gambar 53.  Bentuk Persentasi Liniear 76 

Gambar 54. Bentuk Persentasi Hierarki 76 

Gambar 55. Bentuk Persentasi Non-Liniear 76 

Gambar 56. Bentuk Persentasi Campuran 77 

Gambar 57. Tahapan Pengembangan Multimedia 77 

Gambar 58. Tahapan Pengembangan Multimedia Menggunakan MDLC 78 

Gambar 59. Potongan Contoh Storyboard Naskah Filem Animasi 83 



ix 
 

Gambar 60. Potongan Contoh Storyboard Aplikasi Media Pembelajaran 84 

Gambar 61. Hasil Implementasi Storyboard kedalam Media Pembelajaran 85 

Gambar 62. Potongan Contoh Storyboard Game 86 

Gambar 63. Implementasi Storyboard Game 87 

Gambar 64. Proses Ditribusi Multimedia Live Streaming 92 

Gambar 65. Proses distribusi Multimedia secara On-Demand Streaming 93 

Gambar 66. Teknologi VR 108 

Gambar 67. Permainan Pokemon Go dengan memanfaatkan teknologi AR 109 

 

  



x 
 

DAFTAR TABEL  
 

 

Tabel 1. Jenis Huruf pada Tulisan dan Maknanya 6 

Tabel 2. Jenis warna dan Makna yang Terkandung 10 

Tabel 3. Perbedaan Lossy dan Lossless 44 

Tabel 4. Perbedaan Penyimpanan Cloud dan Physical 60 



1 
 

BAB I 

REPERSENTASI DATA MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami repersentasi data multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa mengetahui tahapan repersentasi data multimedia. 

• Mahasiswa mampu Mengidentifikasi format data multimedia. 

 

 Definisi Multimedia 

Multimedia berasal dari bahasa latin yaitu “Multus” – banyak atau bermacam-

macam “Medium” – tengah atau pusat. Pengertian multimedia menurut Turban dkk, 

dalam buku Suyanto (2005) multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan 

presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, 

audio dan gambar video, dengan kata lain multimedia dapat diartikan sebagai 

seperangkat media yang merupakan kombinasi dari beberapa media yang relevan 

dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan instruksional. 

Menurut Vughan dalam buku Binanto (2010) multimedia merupakan kombinasi 

teks, seni, suara, gambar, animasi dan video yang disampaikan dengan komputer 

atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan / atau dikontrol secara 

interaktif.  Multimedia dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Multimedia linier 

Merupakan jenis multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. 

Multimedia linier berjalan secara squensial atau berurutan, dimana pengguna hanya 
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dapat menyaksikan atau menonton produk multimedia yang disajikan dari awal 

sampai akhir. Contoh multimedia linier yaitu, filem dan Televisi. 

2. Multimedia interaktif 

Merupakan jenis multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol. Pada 

multimedia intraktif, pengguna dapat memilih elemen-elemen yang ditampilkan 

untuk menentukan proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif yaitu, video 

game, media pembelajaran interaktif, situs website, dan lain-lain. 

3. Multimedia hiperaktif 

Merupakan jenis multimedia yang memiliki struktur elemen yang saling terkait dan 

dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen multimedia 

yang ada. Contoh multimedia hiperaktif yaitu, website, mobile banking, game 

online, media social, dan lain-lain. 

Komponen Dasar Multimedia 

Menurut James A. Senn multimedia terdiri dari beberapa komponen yaitu, teks, 

gambar, suara/audio, video dan animasi. 

1. Teks 

Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan 

informasi, karena teks merupakan salah satu sarana efektif untuk menyampaikan 

ide kepada audiens. Teks adalah bentuk data yang memiliki struktur sederhana dan 

paling mudah disimpan didalam komputer.  Teks biasanya mengacu pada kata yang 

ditayangkan dalam bentuk kalimat, surat, narasi, alinea dan segala sesuatu yang 

tertulis yang menyajikan bahasa yang mudah dimengerti. 

Kebutuhan penggunaan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia misal, 

pada game, pengembang tidak perlu menggunakan teks yang terlalu panjang, cukup 

menggunakan teks singkat untuk memberi penjelasan dan instruksi, karena 

sebagian besar game terdiri dari button dan karakter gameplay yang sudah dapat 

dimengerti oleh pengguna. Berbeda halnyna dengan ensiklopedia yang 

membutuhkan teks yang lebih banyak, karena didalamnya terdapat informasi yang 

menyediakan rangkuman pengetahuan dari berbagai bidang ilmu. Ensiklopedia 
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tersusun secara rinci menurut alfabet sesuai dengan kategori artikel yang 

ditayangkan. Terdapat beberapa bentuk teks yang sering dijumpai yaitu: 

a. Teks cetak, merupakan media penyampaian pesan dimana didalamnya 

terkandung pesan bacaan dan ilustrasi pendukung.  Teks cetak biasanya 

ditulis diatas kertas, jika menggunakan multimedia maka pengguna harus 

mengetik atau memindai teks menggunakan alat scan. 

b. Teks hasil scan, merupakan teks yang terbentuk dari hasil pindai alat scan, 

dimana data dokumen berupa teks cetak akan dijadikan data digital. Terdapat 

beberapa jenis scanner yang digunakan untuk memindai teks yaitu: 

● Flatbed, merupakan jenis 

scanner dengan teknologi 

CCD (Charge Coupled 

Device) atau CIS (Contact 

Imag e Sensor) yang digunakan 

untuk membaca objek yang 

akan dipindai.  

 

 

 

 

● Handheld (scanner tangan), merupakan scanner yang digerakkan 

menggunakan tangan secara manual pada suatu objek benda maupun 

dokumen yang ingin dipindai. 

Handheld banyak digunakan 

untuk memindai isi dari sebuah 

dokumen, sebagai peralatan 

keamanan untuk mendeteksi 

barang bawaan seseorang, dan 

juga digunakan untuk scan 

barcode produk pada swalayan. 

 

 

 

Gambar 1. Scanner Jenis Flatbed 

(Sumber: blog.dimensidata.com) 
 

Gambar 2. Scanner Jenis Handheld 

(Sumber: dell.com) 
 

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 

2. Scanner jenis handheld 
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● Sheet-feed, merupakan scanner yang 

tidak memiliki wadah penyimapanan 

dokumen. Scanner sheet feed 

digunakan dengan cara memasukkan 

kertas kedalam mesin pemindai satu 

persatu.  

. 

 

 

● Scanner drum, merupakan jenis scanner menggunakan teknologi Photo 

Multiplier Tubes (PMT) untuk membaca objek dokumen yang akan 

dipindai. Biasanya scanner 

drum digunakan untuk 

memindai gambar dalam 

ukuran yang relative besar, 

walaupun sebagain juga bisa 

digunakan untuk memindai 

gambar dengan ukuran yang 

kecil. 

 

c. Teks elektronik, merupakan teks yang ditulis menggunakan format yang 

dapat dibaca oleh komputer dan dapat dikirim secara elektronik melalui 

jaringan internet, missal wordprocessing, email, dan lain sebagainya. 

d. Hypertext, erat kaitannya dengan halaman web, diamana teks akan terhubung 

antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Hypertext menggunakan 

sebuah link untuk menghubungkan masing-masing dokumen.  Teknologi 

hyperteks sudah ada sejak tahun 1960an, dimana tekologi ini dulunya 

digunakan untuk membuat program ensiklopedia maupun kamus, dengan 

tujuan memudahkan pengguna untuk mengetahui lebih lanjut topik atau kata-

kata tertentu dalam program. Saat sekarang, hypertext digunakan sebagai 

  

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 3. 

Scanner jenis sheet-feed 

Gambar 4. Scanner Jenis Drum 

(Sumber: amdiklik.com) 
 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 

4.Scanner drum 

Gambar 3. Scanner Jenis Sheet Feed 

(Sumber: printerland.co.uk) 
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dasar untuk memproduksi multimedia virtual, dimana teks mengacu pada link 

yang membuat konten multimedia menjadi lebih interaktif.  

 

Penggunaan typografi dalam multimedia sangat dibutuhkan, ini merupakan salah 

satu bahasan dalam bidang desain grafis yang berfokus pada teknik dan seni untuk 

membuat teks melalui tahap type setting dengan melakukan pengaturan terhadap 

jenis huruf, ukuran huruf, panjang baris, jarak antar baris, jarak antar kata dan jarak 

antar huruf. Dalam penulisan teks terdapat bentuk font yang bermacam-macam, 

bentuk ini disesuaikan dengan tema yang ingin di suguhkan kepada pengguna. 

Terdapat banyak jenis font yang dapat digunakan dalam membuat suatu tulisan. 

Setiap font yang dipakai harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari tulisan 

tersebut. Font merupakan sekumpulan karakter dari satu ukuran dan style yang 

dimiliki oleh family type face. Family type face sendiri merupakan karakter grafis 

yang dirancang secara khusus untuk digunakan Bersama-sama dengan menyertakan 

banyak ukuran dan gaya dari sebuah huruf. 

Pemilihan huruf berhubungan dengan perasaan terkait font style yang dipilih 

pengguna, huruf yang dipilih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan teknologi pada 

sisi desain dan arti dari font itu sendiri.  Istilah pemilihan huruf sesuai dengan 

perasaan sering disebut dengan font mood, biasanya digunakan untuk memperjelas 

pesan yang ingin disampaikan kepada pengguna yang membaca tulisan yang dibuat. 

Perasaan (moods) dipengaruhi oleh: 

● Personal taste (citra diri) 

● Experience (pengalaman) 

● Educations (pendidikan) 

● Cultural backgrounds (latar belakang budaya)  

 

Terdapat beberapa contoh penggunaan font mood yang sering dijumpai pada sebuah 

tulisan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jenis Huruf pada Tulisan dan Maknanya 

Impact 
Bermakna trendy yang merupakan 

representasi dari hal-hal yang populer 

pada saat itu. 

Bodoni Bermakna nostalgic yang 

melambangkan masa-masa kuno, awal 

abad 20an. 

Bookman Old Meiliki muatan traditional yang 

menunjukkan perasaan pemakai yang 

menyenangkan 

Mistral Playfull, menghibur dan santai  

Arial Friendly, nyaman, mudah dibaca, 

pendekatan secara personal  

Times Roman Informative yang menunjukkan bahwa 

penyampaian informasi merupakan 

tugas yang paling penting. Biasanya 

digunakan untuk teks formal.  

Wide Latin Sophisticated yang bermakna sesuatu 

yang cantik dan atraktif 

Script Mt Bold Bermakna kasual, rapih dan juga 

elegan. Penggunaan font ini biasanya 

digunakan sebagai font wedding atau 

undangan pernikahan. 

Comic Sans MS 
Bermakna ramah, mudah dibaca serta 

sangat popular digunakan untuk 

membuat tulisan komik dan gambar 

kartun.  
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Penggunaan warna merupakan salah satu unsur penting dan tidak dapat dipisahkan 

dalam sebuah desin. Dalam teori brewster terdapat empat kelompok warna yaitu, 

warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Warna-wana tersebut disusun 

dalam lingkaran warna brewster.  

 

a. Warna primer : merupakan warna pokok atau warna dasar yang terdiri dari 

warna merah, kuning dan biru. Kelompok warna premier merupakan warna 

induk yang berdiri sendiri tanpa campuran warna lain 

 

Gambar 5. Kelompok Warna Primer (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

b. Warna skunder : disebut dengan warna kedua, merupakan hasil percampuran 

dua warna primer. Misal warna primer kuning dicampur dengan warna biru 

maka akan menghasilkan hijau. Warna hijau yang dihasilkan inilah yang 

menjadi warna sekunder. Jumlah warna sekunder tidak hanya terbatas pada 

3 warna yang telah dicampur dari warna sekunder, namun dapat 

menghasilkan jumlah warna yang tidak terhingga, tergantung dari takaran 

percampuran dari masing-masing warna primer.  

 

Gambar 6. Kelompok Warna Sekunder (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

c. Warna tersier : warna ketiga, warna terbentuk dari percampuran dari warna 

pokok dengan warna sekunder. Syarat percampuran warna premier dan 
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sekunder harus berhadapan dalam lingkaran warna Brewster, bukan yang 

bersebelahan. Misal, warna primer biru digabungkan dengan warna sekunder 

orange, maka akan menghasilkan warna tersier coklat kebiruan. Jumlah 

warna coklat kebiruan yang dihasilkan dari percampuran warna biru dan 

orang bisa tidak terhingga, tergantung jumlah takaran warna yang 

dicampurkan.     

 

Gambar 7. Kelompok Warna Sekunder (Sumber: edupaint.com) 

 

d. Warna netral : merupakan hasil percampuran dari 3 warna pokok yaitu 

warna merah, biru dan kuning yang dicampur sekaligus dengan takaran 

perbandingan yang sama. Secara teori percampuran ketiga warna ini akan 

menghasilkan warna hitam, namun jika sumber warna primer terbentuk dari 

cahaya maka warna yang dihasilkan adalah warna putih.  

 
Gambar 8. Kelompok Warna Netral (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Warna merupakan elemen yang paling relative dan dominan dalam sebuah desain. 

Warna dapat memberikan respon psikologi pengguna, arti dari warna yang 
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ditampilkan dapat menggambarkan perasaan maupun kesan dari suatu objek yang 

ditampilkan.  Oleh karena itu warna selain dapat dilihat dengan mata, warna juga 

mampu menyampikan pesan yang mempengaruhi perilaku, penilaian estetis, dan 

dapat menentukan suka atau tidaknya seseorang terhadap suatu produk. Warna 

memiliki kekuatan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan sebuah arti dan 

pesan tanpa menggunakan kata. Kekuatan warna adalah emosional dan 

keperaktisan, warna dapat mempengaruhi perasaan pengguna ketika melihat warna 

tersebut. Ketika memilih warna dalam pembuatan logo, tentunya harus 

menyesuaikan aspek psikologi hal ini dimaksudkan agar pesan tersembunyi yang 

ingin ditonjokan dari logo dapat tersampaikan sekaligus menggambarkan brand 

yang kuat untuk penggunanya.  

Beberapa makna dari warna yang dapat menggambarkan moods dari sebuah brand 

yang ingin ditonjolkan kepada pengguna, yaitu: 

Tabel 2. Jenis warna dan Makna yang Terkandung 

 Warna merah mengandung arti cinta, cerdas, berani, 

bergairah / bersemangat, vocal, suka petualang, penuh 

semangat, agresif menarik perhatian, kebebasan dan 

hangat. Negatifnya warna merah memiliki arti, perang, 

darah, anarki, tekanan dan bahaya. 

 Orange, warna ini menunjukkan arti, ketulusan, 

menikmati tantangan dan suka hal-hal baru, berambisi 

dan suka menjadi pusat perhatian. 

 Kuning, biasnya menggambarkan keoptimisan, penyuka 

tantangan, penyuka kegiatan diluar ruangan, fleksibel, 

memiliki intuisi yang kuat, optimis, percaya diri, akrab 

dan kreatif.  Negatifnya warna kuning memiliki arti, 

ketakutan, kerapuhan, depresi, keputus asaan dan 

kegelisahan. 

 Warna hijau memiliki arti orang yang mencintai 

lingkungan, kesehatan, keseimbangan, rileks dan 
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kemudaan. Unsur negatif dari warna hijau yaitu, 

pencemburu, licik, jenuh. 

 Warna biru memiliki arti, penyayang dan berjiwa bebas. 

Biru juga melambangkan kepercayaan, ketenangan, 

intelektualitas, keadilan, pengabdian, pemikir, 

konsistensi dan dingin. Selain itu juga warna biru 

memiliki makna negative yaitu, deprsei, dan keragu- 

raguan.  

 Warna ungu biasanya digunakan untuk bermeditasi 

karena ungu memiliki efek spiritual, keaslian, 

kemewahan dan kebenaran. 

 Warna hitam merupakan salah satu kelompok warna 

netral yang cenderung memiliki sifat konservatif, 

memberi kesan seksi, percaya diri, elegan, berkesan elit, 

memesona, teguh, agung dan rendah hati. Sifat negative 

dari warna hitam memiliki kesan, kehampaan, kesedihan, 

ancaman, penindasan, dosa, keputus asaan dan kematian. 

 Warna putih juga merupakan bagian kelompok warna 

naetral, dalam maknanya warna putih memiliki arti, 

pencinta damai, tenang, murni, suci, bersih, jujur, 

sempurna, steril, baik.  

 Abu-abu, melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan, 

ketenangan, keseimbangan, tidak egois. Negatifenya 

warna abu-abu memiliki arti, kelambanan, kekunoan, 

lemah, kotor, kehabisan energi. Warna abu-abu 

merupakan hasil percampuran antara warna hitam dan 

putih yang merupakan kelompok warna netral. 

 Merah muda (pink), warna ini memiliki arti 

kefeminiman, namun selain itu juga warna ini memiliki 

arti keperibadian yang misterius. 
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2. Gambar 

Gambar merupakan salah satu komponen dasar multimedia yang memadukan 

antara titik, bidang, garis dan warna yang berfungsi untuk menceritakan sesuatu hal.    

Seringkali gabar banyak dijumpai disekitar kita, ide-ide ini biasanya dituangkan 

dalam bentuk komik, mural, lukisan, poster dan sebagainya.  Melalui gambar 

seseorang dapat menuangkan imajinasi yang terdapat dalam pikiran. Media yang 

digunakanpun bermacam-macam diantaranya dapat berupa, kain, kertas, papan 

kayu dan lain sebagainya. Gambar difungsikan sebagai media publikasi dan 

persentasi, hal ini ditujukan agar apa yang ingin disampaikan kepada pengguna 

akan lebih menarik dan mengurangi tingkat kebosanan. Gambar dapat menyajikan 

data yang komplek dan komunikatif, dibandingkan dengan teks. Bentuk penyajian 

multimedia semacam ini dapat meminimalisir terjadinya communication missing. 

C. Leslie Martin (1968) mengatakan “one picture is better than a thousand words” 

yang memiliki arti satu gambar dapat mengungkapkan seribu makna.  

Jenis gambar terbagi menjadi dua macam yaitu, gambar kreatif dan gambar 

konstruktif. Gambar kreatif merupakan gambar hasil dari imajinasi seni dan 

keahlian seseorang dalam menuangkan ide berbentuk gambar termasuk didalamnya 

berupa gambar ekpresif dan gambar bentuk. Sedangkan gambar konstruktif 

merupakan gambar yang dibuat sama berdasarkan objek asli. Perbedaannya hanya 

pada ukuran dari gambar yang dibuat dengan gambar aslinya.  

Di era teknologi, gambar dapat dibuat menggunakan bantuan komputer yang 

biasanya di sebut dengan gambar digital. Media yang digunakan untuk membuat 

gambar digital dapat berupa kamera yang disebut dengan kamera digital maupun 

hasil olahan komputer dengan bantuan software khusus untuk gambar. Gambar 

digital dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya: 

a. Gambar Vektor / Vector Image 

Vector merupakan garis sederhana yang dideskripsikan oleh lokasi dua ujung titik. 

Gambar vector tidak tersimpan dalam gambar namun ia tersimpan sebagai 

serangkaian instruksi dalam bentuk algoritma yang digunakan untuk membuat 

suatu gambar. Algoritma yang digunakan nantinya akan menentukan bentuk kurva, 
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garis, dan berbagai bentuk bangun maupun gambar. Kebanyakan system 

multimedia menyediakan sarana untuk menggambar objek berbentuk vector seperti, 

garis, segiempat, oval, polygon maupun gambar-gambar komplek yang lain yang 

dibuat dari objek tersebut dan teks. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

membuat gambar vector seperti: CorelDraw, Solidwork, Autocad, Adobe Flash, 

dan masih banyak yang lainnya. 

● Kelebihan:  

✔ Bersifat scalable yaitu, pengguna dapat merubah skala ukuran gambar 

yang telah dibuat tanpa merubah kualitas dan tidak tergantung pada 

resolusi layer monitor.  

✔ Ukuran file yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan gambar 

bitmap. 

✔ Gambar dapat dirubah menjadi bentuk 3 Dimensi. 

✔ Gambar yang dihasilkan berupa gambar solid, sehingga cocok 

digunakan untuk membuat gambar-gambar kartun. 

● Kekurangan:  

✔ Gambar yang dihasilkan kurang natural, sehingga tidak dapat digunakan 

untuk memproduksi gambar realistic. 

✔ Membutuhkan waktu yang lama ketika gambar ditampilkan dilayar 

monitor. 

 

Gambar 9. Kualitas Gambar Vektor Ketika Diperbesar  

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

b. Gambar Bitmap / Bitmap Image 
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Merupakan rekontuksi dari gambar asli dalam bentuk digital. Gambar jenis ini 

tersusun dari sejumlah titik disebut pixel yang memenuhi bidang titik pada layar 

komputer yang membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk akan menghasilkan 

kesan gambar. Pixel merupakan elemen terkecil dari citra digital yang dapat terlihat 

oleh mata.  Semakin tinggi nilai pixel pada sebuah gambar, maka semakin tinggi 

tingkat kerapatan warna dan semakin halus gambar yang terbentuk. Namun hal ini 

berimbas pada semakin besarnya ukuran file yang akan di simpan. Contoh software 

yang dapat digunakan untuk mengolah gambar bitmap seperti, Adobe Photoshop, 

Corel Photopaint, Microsoft Office Paint, dan lainnya.  Terdapat beberapa 

kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan oleh gambar bitmap yaitu, 

● Kelebihan: 

✔ Warna yang dihasilkan natural, karena ditangkap langsung oleh kamera. 

✔ Pengolahan gambar minimal dan mudah, karena gambar bitmap 

langsung ditransfer kelayar monitor. 

✔ Dapat ditambahkan efek khusus sesuai keinginan  

● Kekurangan: 

✔ Kualitas gambar akan menurun ketika ukuran file diperbesar. 

✔ Ukuran file gambar yang dihasilkan cukup besar 

✔ Proses kompresi (pemampatan) pada gambar akan menurunkan kualitas 

gambar.  

 

Gambar 10. Kualitas Gambar Bitmap Ketika Diperbesar 

(Sumber: akprind.ac.id) 
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c. Clip Art 

Merupakan koleksi gambar yang disediakan oleh aplikasi.  Pengguna tidak perlu 

susah-susah membuat gambar dari awal, karena beberapa aplikasi sudah 

menyediakan beragam koleksi clip art yang dapat langsung disisipkan pada file 

yang dibuat. Koleksi clipart dapat berupa, foto, icon, animasi, background tile, 

button, bullet, visual theme (gambar alam & keilmuan). 

   

 Gambar 11. Contoh Clipt Art (Sumber: picgifs.com) 

 

d. Digitized Picture 

Gambar yang terlihat dilayar monitor komputer maupun smartphone disebut 

dengan digitized picture. Jika dijabarkan digitized picture merupakan gambar yang 

dihasilkan oleh perangkat digital, seperti kamera digital, scanner, maupun 

komputer. Digitized picture atau gambar digital, lahir dari sebuah perangkat 

pencitraan digital dan hanya dapat dilihat melalui perangkat digital. Gambar-

gambar ini terbentuk dari berjuta pixel yang membentuk satu kesatuan gambar 

digital utuh.  

e. Hyperpicture 

Pada dasarnya hyperpicture hampir sama dengan hypertext hanya bedanya terletak 

pada gambar yang di tautkan (link) pada halaman-halaman tertentu. Dalam 

hyperpicture, pengguna dapat melompat menuju halaman yang diinginkan dengan 

melakukan klik pada gambar yang di link pada halaman web. Suatu hyperpicture 

meunjuk ke beberapa dokumen lain yang tersedia pada halaman web.  

http://www.picgifs.com/
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Gambar 12. Contoh link hyperpicture (Sumber: akprind.ac.id) 

 

Ketika membuka sebuah situs web, missal www.akprind.ac.id  kemudian terdapat 

foto-foto dokumentasi kegiatan yang dipost dihalaman web, jika gambar ini di 

klik maka akan di link ke berita halaman kegiatan tersebut.  

 

Format File Grafik 

Multimedia yang disajikan dalam bentuk gambar memiliki format penyimpanan 

yang beragam. Terdapat beberapa format penyimpanan file grafik diantaranya 

sebagai berikut: 

● PSD (Photoshop Document) : merupakan format file asli document Adobe 

Photoshop. Format gambar ini dapat menyimpan informasi layer dan alpha 

channel, sehingga gambar yang pernah di simpan dapat dibuka dan diedit 

kembali. 

● BMP (Bitmap Image)  : merupakan format gambar yang dapat 

menyimpan informasi sampai dengan 24bit. Format file ini merupakan format 

default pada platform Windows. Format ini sangat fleksibel dibaca oleh 

program grafis manapun.  

● JPG/JPEG (Joint Photographic Expert Group) : merupakan format file yang 

sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk 

keperluan multimedia dan publikasi elektorink. Format JPG bertanggung 

http://www.akprind.ac.id/
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jawab terhadap pengembangan standar dan pemetaan gambar yang digunakan 

secara luas. JPG merupakan format file grafik yang terkompresi, digunakan 

untuk menampilkan foto dan gambar secara kontinyu serta dapat 

mengendalikan kedalaman warna. File akan dikompres dengan tingkat 

kualitas yang sesuai dengan pilihan yang disediakan. Gambar yang dapat 

disimpan oleh file dengan ekstensi JPG adalah dengan mode RGB, CMYK 

dan Grayscale, serta dapat menyimpan alpha chanel. 

● GIF (Graphic Interchange Format)  : merupakan ekstensi gambar 

yang dapat mengendalikan kedalaman warna 16 bit (maksimum warna yang 

dapat ditampilkan yaitu sejumlah 256 warna). GIF hanya mendukung mode 

warna Grayscale, Bitmap dan Index Color. GIF dapat mengkompresi gambar 

dengan sifat lossless, mendukung warna transparan dan animasi sederhana. 

Format file ini merupakan format standar yang digunakan untuk publikasi 

elektronik dan internet. 

● PNG (Portable Network Graphic)  : merupakan format 

alternative pengganti GIF.  File berekstensi PNG merupakan format file 

terkompresi yang   digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. 

Tidak seperti ekstensi file GIF, PNG dapat menampilkan gambar dengan latar 

belakang transparan dengan pinggiran yang halus serta memiliki kedalaman 

warna hingga 24 bit. Format file ini bisa  menyimpan alpha channel. 

● TIFF (Tagged Interchange File Format) : merupakan format file 

terkompresi yang biasa digunakan pada desktop publishing dan merupakan 

format standar yang digunakan untuk percetakan. Format TIFF dapat 

menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32bit. Format TIFF dapat 

digunakan untuk keperluan pertukaran gambar antar platform dan juga mudah 

digunakan untuk transfer antar program. 

● RAW  : merupakan format file yang sangat fleksibel digunakan 

untuk bertukar document antar aplikasi dan platform. Format RAW dapat 

menyimpan warna dengan mode CMYK, RGB, Grayscale dengan 1 alpha 

chanel, Multichannel, Lab Color dan Duotone tanpa alpha chanel. 
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● Targa (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter) : merupakan 

format gambar yang dapat menyimpan warna RGB dalam 32bit, Grayscale, 

dan Index Colour. Format file ini dapat digunakan untuk menyimpan file hasil 

render dari program animasi. 

● PICT    : merupakan format gambar default 

mancintosh yang tersedia untuk setiap aplikasi grafik yang dijalankan pada 

platform Mancintosh. PICT biasanya digunakana untuk program MacDraw. 

Karakteristik dari PICT yaitu, kemampuannya dalam membuat gambar secara 

bitmap maupun vector. PICT dapat menyimpan gambar dengan mode RGB 

dengan 1 alpha cahannel, Grayscale dan bitmap tanpa alpha channel. PICT 

menyediakan pilihan kedalaman warna antara 16bit dan 32bit dalam mode 

warna RGB. 

● CDR    : merupakan format file berbasis gambar 

vector bawaan CorelDraw. Format file CDR memiliki keunggulan pada file 

yang dibuat, jika dilakukan zoom-in atau perbesaran maupun zoom-out atau 

pengecilan melebihi resolusi dapat dipastikan kualitas gambar tidak akan 

berubah. Oleh karena itu format CDR sangat popular digunakan untuk 

membuat gambar berbasis vektor. 

● EPS (Encasulapted Post Script)  :  merupakan format gambar yang 

mendukung mode warna RGB, lab, CMYK, Duplex, Warna Berindeks dan 

Skala Abu-abu. EPS berguna untuk membuat antarmuka berbasis vector.  

● SVG (Scalable Vector Graphics) : merupakan format yang digunakan 

untuk menampilkan file yang memiliki XML (eXtensible Markup Language). 

File SVG memiliki ukuran file yang lebih kecil bahkan dapat dikompresi 

tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. SVG kompatibel 

dengan program JAVA dan gambar yang dihasilkan dapat dicetak dengan 

kualitas tinggi. 

  

Format file gambar yang disebutkan diatas hanya sebagian dari sekian banyak 

format gambar yang dapat ditampilkan dilayar. Anda dapat menyesuaikan format 
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gambar yang sesuai dengan kebutuhan dan perangkat yang mendukung ekstensi file 

grafik yang ditampilkan dilayar.  

 

3. Suara 

Suara merupakan fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran dari suatu benda. 

Getaran yang ditimbulkan akan menghasilkan gelombang yang merambat melalui 

udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara.  

Gelombang suara yang sampai ditelinga manusia akan dikonversikan kedalam 

sinyal yang diterjemahkan oleh otak.  

Suara dalam bentuk audio / bunyi merupakan cara lain yang dapat digunakan untk 

memperjelas suatu informasi yang diterima. Suara yang di perdengarkan akan lebih 

memperjelas karakteristik dari video yang disajikan.  

Audio terdiri dari beberapa macam yaitu: 

● Audio Visual  : merupakan perangkat sound system yang 

dilengkapi dengan gambar. Media ini dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan maupun informasi dari media sumber kepada penerima dengan cara 

memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi informasi yang ingin 

disampaikan kepada penerima melalui media penunjang. 

● Audio Streaming : istilah yang digunakan untuk mendengarkan siaran 

yang disiarkan secara live tanpa proses edit terlebih dahulu melalui jaringan 

internet.   

● Audio Respons  : output pembicara yang dihasilkan oleh komputer. 

Output ini digunakan untuk menanggapi input dengan jenis khusus, seperti 

permintaan nomor telephone dan lain sebagainya.   

● Audio Analog dan Digital : sample suara yang disimpan dalam media 

kaset. Sample suara akan disimpan sebagai informasi digital dalam satuan bit 

dan byte. 

a. Karakteristik Suara 

● Frekuensi : frekuensi dari suatu gelombang bunyi ditentukan oleh 

lamanya waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menyelesaikan suatu 
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siklus, yang diukur dengan satuan Hertz (Hz). Jenis bunyi menurut 

frekuensinya yaitu, 

✔ Bunyi infrasonik yaitu suara yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 

20Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh pendengaran manusia karena 

terlalu rendah. Bunyi infrasonik dapat merambat dari jarak yang sangat 

jauh dan dapat menembus berbagai ritangan tanpa mengurangi besar 

frekuensi secara signifikan. Bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan 

seperti anjing, kuda nil, gajah, dan hewan lainnya.   

✔ Audio Sonik, merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. 

Bunyi ini memiliki frekuensi dalam rentang 20Hz samapi dengan 

20.000Hz. 

✔ Ultrasonik yaitu suara yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000Hz 

(20KHz). Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia 

karena terlalu tinggi. Bunyi ultrasonic susah menembus benda padat, 

sehingga bunyi jenis ini dapat dipantulkan. Bunyi jenis ultrasonik dapat 

didengar oleh hewan seperti, lumba-lumba, anjing, tikus, kucing, dan 

hewan lainnya.  

Gelombang suara berbentuk waveforms. Sinyal dalam suara musik memiliki 

frekuensi antara 20Hz sampai 20KHz. Suara ini berada pada range pendengaran 

manusia yang disebut sebagai “Audio” dan gelombang suara yang disebut dengan 

“Accoustic Signals”. Gelombang suara yang berulang secara beraturan disebut 

dengan periodic waveforms. Suara diluar range pendengaran manusia disebut 

dengan “noise”. Biasanya noise berbentuk gelombang suara yang tidak beraturan 

dalam berbagai frekuensi. 
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Gambar 13. Waveform pada Bunyi (Sumber: dokumen pribadi) 

● Pitch  : merupakan tinggi rendah nada dalam bunyi yang berkaitan 

erat dengan getaran yang dihasilkan suara manusia maupun oleh instrument. 

Jika getaran yang dihasilkan makin banyak maka nada yang dihasilkanpun 

akan semakin tinggi.  

● Timbre  : merupakan warna bunyi atau karakter bunyi yang berbeda 

untuk setiap vocal atau instrument. Timbre digunakan untuk membedakan 

satu bunyi dengan bunyi yang lain. Untuk alat musik perbedaan timbre 

dipengaruhi oleh, cara memainkannya, perbedaan alat resonansi pada sumber 

bunyi dan perbedaan material pembuat sumber bunyi.  

 

Gambar 14. Perbedaan Warna Bunyi pada Alat Musik  

(Sumber: dokumen pribadi) 
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● Amplitudo : keras dan lemahnya atau tinggi dan rendahnya gelombang 

suara. Amplitudo juga didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari 

gelombang. 

 

Format Audio 

Penggunaan format audio merupakan salah satu pendukung penting dalam konten 

multimedia. Banyak sekali format audio yang dapat digunakan untuk memutar 

audio pada sistem operasi dan perangkat keras. Beberapa diantaranya yaitu:  

● WAVE (Waveform) : merupakan format yang dikembangkan oleh 

windows dan IBM, selain dapat digunakan di OS windows format ini juga 

mendukung untuk digunakan di mancintosh.  WAVE digunakan untuk 

menyimpan file audio tanpa kompresi, file ini cenderung memiliki ukuran 

yang sangat besar sehingga format ini kurang cocok untuk ditransfer via 

internet. Ekstensi file berupa .wav 

● AIFF (Format Audio Interchange File Format) : merupakan format standar 

untuk mancintosh namun dapat bekerja pada OS windows jika pengguna 

menginstal quick time4 terlebih dahulu. AIFF memiliki ukuran file yang 

cukup besar karena ia berupa file uncompressed code pulse-modulation 

(PCM). Ekstensi file dari AIFF yaitu .aif 

● DAT (Digital Audio Tape) : merupakan rekaman digital menggunakan 

pita magnetic. DAT jika di copy maka hasilnya akan sama persis dengan 

aslinya sehingga distorsi suara tidak terdeteksi. 

● MIDI (Musical Instrument Digital Interface): MIDI bukan sebuah musik 

karena tidak berisi suara nyata dan bukan pula format musik digital seperti 

wav maupun mp3. MIDI merupakan format yang dihasilkan oleh perangkat 

musik elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrument 

dapat saling berkomunikasi. Dengan menggunakan format MIDI perangkat 

elektronik seperti piano, gitar, drum, bas dan computer dapat saling 

melakukan harmonisasi suara satu dengan yang lainnya.  

● MP3 (MPEG Audio Layer 3) : merupakan format kompresi audio yang 

dikembangkan oleh MPEG, dimana dalam format ini menggunakan layer 3 
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kompresi audio yang umum digunakan untuk menyimpan musik dan 

audiobooks dalam hard drive. MP3 mampu memberikan kualitas mendekati 

CD setero dengan 16bit. Kuaitas file MP3 tergantung dari bit rate yang 

digunakan untuk melakukan kompresi. Semakin besar bit rate yang 

digunakan maka akan semakin bagus kualitas bunyi, namun jika semakin 

kecil bit rate maka sebaliknya kualitas akan semakin menurun. Dalam 

melakukan kompresi pada format MP3 digunakan Teknik lossy compression 

sehingga ada kemungkinan kualitas file akan berkurang walaupun tidak 

tampak secara nyata. Ekstensi file berupa .mp3. 

 

4. Video 

Video adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menangkap, merekam, 

memproses, metransimisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya 

menggunakan filem seluloid, sinyal elektronik dan media digital. Aplikasi yang 

umum digunakan untuk mentransmisikan sinyal video pada bidang entertainment 

yaitu televisi, VCR/DVD recording. Video dapat juga digunakan dalam aplikasi 

lain dalam bidang teknik, sains, keamanan dan juga produksi.  Banyak hal yang 

dapat diceritakan dalam sebuah video, adapun tujuan-tujuan dibuat video yaitu: 

✔ Sebagai media untuk memaparkan isi cerita 

✔ Sebagai media yang digunakan untuk merekam sebuah kejadian atau 

peristiwa dalam kehidupan. 

✔ Sebagai media untuk memaparkan berita 

✔ Sebagai media untuk memaparkan materi pelajaran agar mudah diserap dan 

dapat diputar secara berulang. 

✔ Sebagai media persentasi untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan 

ide dan gagasan yang dimiliki. 

 

Menurut standar pembuatannya video dibagi menjadi dua yaitu berupa digital video 

dan analog video. Untuk digital video merupakan jenis sistem recording, bekerja 

menggunakan sistem digital. Digital video direkam dalam tape, kemudian 

didistribusikan menggunakan optical disk seperti, CD/DVD. Pada video digital 



23 
 

gambar dan suara digital direkam dalam pita magnetik, menggunakan sinyal digital 

berupa kombinasi angka biner 0 dan 1. Sedangkan untuk analog video merupakan 

produksi dari dari industri pertelevisian, dimana gambar dan audio direka dalam 

bentuk sinyal magnetik pada pita magneti.  

a. Aplikasi Video 

Terdapat 4 macam video yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi 

multimedia yaitu: 

● Live Video Feed : pengguna dapat menyaksikan siaran televisi dengan 

menyediakan link multimedia yang menarik dan real time. Biasanya 

menggunakan webcam untuk melihat video dari seluruh dunia. Saat sekarang 

ini banyak sekali 

aplikasi yang 

mendukung untuk 

menyaksikan video 

secara langsung, 

diantaranya yaitu: 

facebook live, Bigo 

live, Camfrog, mivo 

dan masih banyak 

lainnya.  

 

● Video Tape  : tempat untuk menyimpan materi maupun program 

hasil siaran dalam bentuk kaset tape. 

Video tape bersifat liniear karena 

informasi yang disajikan berada pada 

pita gulungan. Pengguna harus 

melakukan play, stop, fast forward, 

rewind secara manual, karena video 

tape tidak dikontrol melalui komputer.  

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 15. Salah Satu 

Aplikasi Live Video Feed 

 Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 16. 

Video Tape 

Gambar 15. Contoh Live Video Feed 

 (Sumber: suatekno.id) 

Gambar 16. Bentuk Video Tape  

(Sumber: thriftyfun.com) 
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● Video Disk  : perangkat penyimpanan video dengan teknologi 

optik atau laser untuk menyimpan video. 

● Digital Video  : merupakan jenis video recording yang bekerja 

menggunakan sistem digital. Biasanya video jenis ini di rekam kedalam tape, 

kemudian didistribusikan melalui CD, DVD, maupun jaringan internet. 

 

Format Video Analog 

Standar penyiaran video analog dibagi menjadi 3 yaitu: 

● NTSC (National Television Standar Comitee): mendefinisikan standar video 

yang dibuat sampai dengan 525 garis yang di scan secara horizontal dan 

digambar kedalam wajah dalam tabung gambar berfosfor setiap 1/30 detik 

dengan electron yang bergerak dengan cepat. Negara-negara yang 

menggunakan sistem penyiaran NTSC yaitu, Amerika Serikat, Jepang, 

Kanada, Meksiko dan lainnya.  

● PAL (Phase Alternate Line): merupakan standar yang digunakan di Eropa 

Barat, Inggris, Australia, Afrika Selatan, Cina dan Amerika Selatan. PAL 

terintegrasi penambahan warna hitam putih yang mengandung 625 garis 

horizontal. Hal ini akan memperlambat kecepatan scan menjadi 25 

frame/detik. 

● SECAM (Sistem Sequantial Color and Memory): format standar yang 

digunakan di negara Prancis, Eropa Timur, Rusia dan beberapa negara 

lainnya. SECAM merupakan sistem dengan 625 garis horizontal, namun 

format ini berbeda jauh dengan sistem pada warna NTSC dan PAL terutama 

dalam hal teknologi dan metode penyiaran.  

 

Format Video Digital 

Terdapat beragam jenis format video digital yang dapat digunakan oleh pengguna.  

Perangkat perekam video pastinya memiliki output dengan format yang berbeda 

sperti handycam, kamera DSLR, kamera digital dan kamera smartphone. Masing-

masing format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing terutama dari 
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segi kualitas video yang dihasilkan. Beberapa format video yang sering digunakan 

yaitu: 

● ASF (Advance Streaming Format) :  merupakan format video yang 

sering digunakan di jaringan internet. Format ini didukung oleh Windows 

Media Player sebagai pemutar video.  ASF dapat menggabungkan beberapa 

jenis data mulai dari, video, audio, gambar, URL dan script.  

● AVI (Audio Video Interleaved)  :  merupakan format yang dibuat oleh 

Microsoft dengan karakteristik video tidak dikompresi. Gambar dari format 

AVI lebih baik dan berkualitas sehingga file yang dihasilkan relative besar, 

sehingga penggunaan video AVI kurang cocok untuk diupload di internet.  

● WMV (Window Media Video)  : format video dibuat oleh Microsoft 

dengan media pemutar yaitu Windows Media Player. WMV merupakan 

pengembangan dari format ASF. File WMV tidak terlalu besar disbanding 

dengan format video MOV, namun dari sisi kualitas WMV kurang mendetail. 

● 3GPP/3GP (3rd Generation Partnership Project) : merupakan format 

video default yang digunakan pada handphone. Format ini sering digunakan 

untuk kebutuhan multimedia yang memiliki ukuran lebih kecil dan kualitas 

gambar dibawah MP4.  

● MOV : format ini dikembangkan oleh perusahaan milik Apple Inc. Alat 

pemutar yang mendukung format ini yaitu Quick Time dimana software ini 

juga keluaran Appple Inc. format MOV memiliki kualitas video yang baik 

namun memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. 

● MPEG 1 : merupakan standar yang digunakan untuk mengkompresi audio 

dan gambar pada Video CD. 

● MPEG 2 :  merupakan standar yang didesain untuk siaran televisi berkualitas 

broadcast. MPEG2 yang paling popular digunakan untuk DVD. Pada MPEG 

2 mendukung interlacing dan high defenition sehingga jangkauan 

penggunaan jauh lebih luas ketimbang MPEG 1. 

● MPEG 4 / MP4 : kualitas video dengan format MP4 jauh lebih bagus dari 

MPEG 1 dan MPEG 2. Kompresi gambar yang digunakan pada video 

dengaan format MP4 yaitu menggunakan kompresi H.264 dan kompresi 
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audio menggunakan kompresi AAC. Penggunaan kompresi H264 pada 

gambar dan AAC pada audio menghasilkan video dengan kualitas yang baik 

meskipun file berukuran kecil. 

 

5. Animasi 

Animasi adalah suatu rangkaian objek diam yang disusun secara khusus sehingga 

bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Definisi 

lain dari animasi yaitu, sebagai hasil pengolahan gambar yang dibuat secara manual 

menjadi gambar bergerak yang dikomputerisasikan. Animasi dahulunya merupakan 

gambar tangan yang dibuat berlembar-lembar dan digerakkan secara beraturan, 

tentunya hal ini memerlukan waktu yang relative lama. Kemajuan teknologi 

membuat animasi menjadi lebih mudah untuk dibuat. Pada era digital, animasi 

dibuat menggunakan perangkat komputer dengan software khusus untuk membuat 

animasi. Para pembuat konten animasi disebut dengan animator. Objek animasi 

awalnya merupakan objek diam yang diproyeksikan seolah-olah bergerak. Objek 

yang dapat dianimasikan dapat berupa tulisan, foto, lukisan dan objek lainnya. 

Terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi filem animasi diantaranya 

seperti Walt Disney, Pixar, Dream Works, 20th Century Fox, Dream Works, Blue 

Sky dan lainnya.  

 

Animasi Sel dan Animasi Digital 

Animasi sel merupakan animasi lembaran-lembaran yang membentuk sebuah 

frame animasi tunggal, dimana sel ini merupakan bagian yang terpisah dari lembar 

latar belakang dan sel objek yang bergerak secara mandiri diatas latar belakang. 

Lembaran-lembaran sel ini memungkinkan seorang animator untuk memisahkan 

dan menggambar kembali bagian gambar yang berubah dari tiap frame yang dibuat 

secara berurutan. Misalnya seorang animator ingin membuat objek manusia yang 

sedang mengangkat tangan, pertama-tama animator menggambar lembaran latar 

belakang, selanjutnya membuat karakter tangan akan diangkat pada lembar 

berikutnya dari posisi dibawah sampai tangan berada diatas dalam posisi terangkat.  
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Frame yang digunakan untuk membatasi atau mengunci frame untuk membuat 

gerakan selanjutnya disebut dengan keyframe.  

Animasi digital merupakan animasi yang dibuat dengan bantuan komputer. 

Animasi digital dibuat secara berurutan menggunakan gambar freehand dengan 

software khusus atau dapat juga menggunakan gambar manual diatas kertas. Pada 

animasi digital dapat juga ditambahkan sepial efek tertentu sesuai dengan yang 

disediakan oleh software pendukung. 

 

Jenis Animasi 

Animasi menurut jenisnya terdiri dari:  

1. Animasi Sel merupakan bentuk animasi pertama dan paling popular di 

zamannya.  Istilah sel berasal dari kata “celluloid” merupakan material yang 

digunakan untuk membuat animasi 

berupa lembaran-lembaran terpisah 

membentuk sebuah frame. Contoh: 

kartun Tom and Jerry, Mickey 

Mouse, Detectif Conan dan yang 

lainnya.  

 

 

2. Animasi Sprite adalah animasi yang bergerak secara individual dengan latar 

belakang diam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Animasi Sprite pada pergerakan animasi tubuh raksasa 

 (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 

17. Contoh Animasi Cell 

Gambar 17. Konsep Animasi Sel 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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3. Animasi Frame adalah animasi yang didapatkan dari rangkaian gambar yang 

ditunjukkan secara bergantian. Pergantain setiap gambar diukur dalam frame 

per second (fps). 

 

Gambar 19. Animasi frame by frame 

 (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

4. Animasi Path / Lintasan adalah animasi dengan objek yang digerakkan 

mengikuti lintasan garis yang sudah dibuat. Contoh animasi ini yaitu, animasi 

mobil yang bergerak menelusuri lintasan jalan yang dibuat.  

 
Gambar 20. Animasi Lintasan  

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

5. Animasi Spline, objek animasi ini akan bergerak tidak mengikuti garis lurus. 

animasi spline merupakan repersentasi matematis dari kurva. 
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Gambar 21. Animasi Spline 

(Sumber: animation2886.wordpress.com) 

 

6. Animasi Stop Motion Animation atau dikenal juga dengan nama Claymation 

dimana animasi ini menggunakan tanah liat sebagai objek untuk membuat 

animasi. Contoh: filem animasi chicken run, filem animasi shaun the sheep. 

 
Gambar 22. Animasi Stop Motion 

(Sumber: waniperih.weebly.com) 

 

7. Animasi 2 Dimensi / 2D atau disebut juga dengan kartun. Animasi 2D 

memiliki sudut pandang dengan sisi X dan Y. Contoh filem kartun yaitu Tom 

& Jery, filem beauty and the beast, aladdin dan lainnya. 

 
Gambar 23. Animasi 2D (Sumber: iz-inside.blogspot.com) 
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8. Animasi 3 Dimensi / 3D merupakan pengembanyan dari animasi 2D dimana 

dalam animasi 3D objek akan lebih terlihat nyata karena pada animasi 3D 

memiliki sudut pandang dengan sisi X, Y dan Z. Contoh: filem larva, oscra, 

dan lainnya. 

 
Gambar 24. Animasi 3D (Sumber: suara.com) 

9. Animasi Jepang atau sering disebut dengan anime. Contohnya yaitu: Naruto, 

dragon ball, dan yang lainnya. 

 
Gambar 25. Kartun Anime Jepang (Sumber: japanesestation.com) 

Prinsip Dasar Animasi 

Animator harus memiliki kepekaan terhadap gerak dari benda atau objek yang akan 

di animasikan, karena memiliki kemampuan pintar menggambar saja tidak cukup. 

Berbeda dengan komikus atau pembuat gambar ilustrator yang hanya menangkap 

objek menjadi gambar diam, namun animator butuh kemampuan untuk 

menghidupkan karena definisi animasi adalah membuat sebuah objek seolah-olah 

menjadi hidup. Oleh karena itu seorang animator harus memiliki kemampuan untuk 

mengambil momen kedalam runtutan gambar, agar gambar tersebut seolah-olah 

menjadi bergerak. 
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Dalam prinsip pembuatan dasar animasi, terdapat beberapa macam prinsip yang 

harus dipenuhi ketika membuat sebuah animasi agar menjadi sebuah objek yang 

seolah-olah bergerak. Adapun prinsip dasar animasi yaitu (Soenyoto, 2017): 

1. Strectch and Squash : merupakan efek peningkatan dari kecepatan 

distorasi bentuk. Objek akan berubah menjadi lonjong (strectch) ketika objek 

melambung dan akan menjadi pipih (squash) ketika objek berbenturan 

dengan permukaan tanah atau bidang lain 

2. Follow trought  : bagian tubuh tertentu yang bergerak, misalnya saat 

melompat dari atas ke bawah, akibat gaya grafitasi ketika kaki menyentuh 

perumakaan tana maka otomatis tubuh akan terdorong kedepan karena 

memperoleh tekanan berat. 

3. Overlapping  : gerak susulan dari gerak utama, gerakan ini 

merupakan efek dari follow trought. Overlapping bisa dianggap sebagai 

gerakan saling-silang. Maksudnya, adalah serangkaian gerakan yang saling 

mendahului. Misalnya gerakan meloncat yang diikuti gerak susulan rambut 

atau asesoris lainnya seperti selendang yang memiliki bobot lebih ringan ikut 

bergerak. 

4. Anticipation  : gerak ancang-ancang atau antisipasi, diamana 

gerakan ini melawan gerakan utamanya. Anticipation dapat juga disebut 

sebagai persiapan atau awalan gerak. Contoh ketika seseorang akan memukul 

bola, tubuhnya akan condong kebelakang, kebalikan dari arah utamanya. 

Seseorang yang akan bangkit dari tempat duduknya harus membungkukkan 

badan terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri.  

5. Staging   : suatu seni atau komposisi dengan mengelompokkan 

beberapa karakter dalam satu bingkai atau frame. Sating sendiri bias disebut 

sebagai sudut pengambilan gambar, dimana sudut pengambilan gambar akan 

memperlihatkan lingkungan atau mood yang ingin dicapai dari animasi. 

Seorang animator harus pintar dalam menempatkan suatu objek lebih dari 

suatu frame ke frame yang lain sehingga terjadi suatu komposisi yang 

komposional, indah dan idel.  
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6. Slow in slow out  : gerakan yang memiliki gerakan awal dan akhir, 

bukan gerakan seketika. Gerakan yang dimulai dengan gerakan perlahan dan 

diakhiri dengan gerakan perlahan. Contoh batu yang menggelinding, tidak 

serta merta langsung menggelinding begitu saja, namun ada gerakan awal 

yang lambat kemudian lebih cepat dan diakhiri dengan gerakan yang lambat 

kembali saat batu tersebut akan berhenti menggelinding.  

7. Arc   : pergerakan objek mengikuti pola/jalur, karena pada 

hakekatnya setiap gerak yang diciptakan membentuk garis imajenier, tidak 

berupa garis lurus namun cenderung garis lengkung. Hal ini memungkinkan 

objek yang dibuat bergerak secar lebih relistik karena pergerakan yang 

dilakukan mengikiuti pola. Arc juga dapat menyiratkan jarak gambar satu 

dengan gambar yang lainnya, makin jauh jarak yang dibuat maka 

pergerakannya akan semakin cepat. 

8. Secondary action : gerak tambahan yang mengiringi gerakan utama, 

umumnya gerak ini sebagai pemanis yang mencitrakan keluwesan yang 

impresif dan lucu serta terkesan begitu hidup. Secondary action juga sebagai 

gerak sampingan misalnya objek yang sedang berjalan sambal menggaruk 

kepala. Gerakan utama adalah berjalan dan gerakan sampingannya adalah 

menggaruk kepala. 

9. Timing and Spacing : timing merupakan waktu sebuah gerakan harus 

dilakukan dan spacing merupakan percepatan dan perlambatan dari gerak 

yang dilakukan. Dalam pembuatan animasi perlu adanya gerakan objek yang 

diciptakan secara alami misal, bola yang dilemparkan keatas namun tidak 

bergerak segera kembali kebawah, sehingga tampak tidak alami. Timing and 

spacing lebih kepada sinkronasi antara elemen-elemen animasi. 

10. Exaggerate  : bentuk yang merupakan upaya mendramatisir 

animasi, rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis sehingga objek terlihat 

ekstrim, hal ini sebagai upaya agar objek terlihat lucu, contoh tokoh dalam 

pewayangan, tokoh dibuat agak berlebihan sperti hidung dibuat mancung 

mata dibuat menjadi besar, perut dibuat menjadi besar dan sebagainya.  
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11. Solid drawing  : dasar dalam pembuatan animasi yang memegang 

peranan sangat penting dalam menentukan bentuk dan hasil dari animasi. 

Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, bentuk, 

komposisi, pencahayaan, berat dan sebagainya ketika membuat animasi.  

12. Appeal   : gaya visual dalam animasi. Dimana audience atau 

penonton akan cepat mengidentifikasi gaya pembuatan animasi walaupun 

hanya sekilas. Contoh, antara animasi buatan Jepang dengan buatan Disney 

akan terlihat berbeda walau hanya melihat dari karakternya saja. Hal ini 

dipengaruhi oleh appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter. 

 

Teknik Animasi  

Beberapa teknik animasi yang dapat digunakan dan dikombinasikan dalam 

pembuatan animasi yaitu: 

1. Animasi frame by frame merupakan animasi yang paling sederhana dimana 

animasi didapatkan dari rangkaian gambar/objek yang diam (still image) yang 

di gerakkan frame demi frame. 

2. Animasi motion tween merupakan animasi yang digunakan untuk membuat 

gerakan secara teratur. Motion tween sering digunakan untuk animasi 

perubahan posisi objek, merubah ukuran objek, merubah kecerahan objek, 

kedalaman warna dan visiblitas dari objek. 

3. Animasi motion guide merupakan animasi yang memiliki gerakan sesuai 

dengan jalur yang dikehendaki oleh pembuat animasi. Motion guide 

merupakan lanjutan animasi tween. 

4. Animasi shape tween atau yang disebut dengan efek morph merupakan 

animasi yang digunakan untuk merubah objek menjadi objek lain misalnya, 

objek teks menjadi bentuk persegi atau sebaliknya. Pada animasi ini objek 

yang digunakan harus berjenis shape.  

5. Animasi masking merupakan animasi yang menutupi objek lain dimana objek 

yang ditutupi akan terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang 

ditutupi. 
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Istilah Pembuatan Animasi 2D 

Ada beberapa istilah dalam pembuatan animasi, yaitu: 

1. Frame Per Second (FPS): merupakan ukuran kecepatan rekaman dan 

proyeksi dari frame animasi yang dibuat dalam satuan detik. Frame dalam 

pembuatan animasi adalah unit paling kecil dari waktu yang digunakan oleh 

seorang animator maupun para pembuat filem animasi.  

2. Keyframe: merupakan titik yang menandakan awal dah akhir dari rangkaian 

animasi. Dengan menggunakan keyframe pengguna dapat menentukan 

perubahan pada tombol atau animasi.  

3. Blank keyframe  merupakan keyframe yang masih belum berisi frame. Blank 

keyframe ditandai dengan adanya titik bulat putih pada frame. 

4. Durasi merupakan total panjang waktu pemutaran sebuah filem animasi 

dalam satuan waktu. 

5. Layer adalah halaman yang digunaakan untuk meletakkan gambar yang telah 

dibuat untuk disusun pergerakannya sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

6. Timeline merupakan panel yang dinakan untuk menentukan frame dan durasi 

untuk animasi.  Pada timeline semua komponen animasi diciptakan seperti 

penambahan teks, pembuatan grafik, penambahan media dan penyusunan 

rangkaian animasi. 

7. Frame Per Second (fps) merupakan satuan waktu yang digunakan untuk 

membuat filem animasi. 

8. Common libraries adalah sekumpulan objek yang sudah disediakan oleh 

flash, pengguna tidak perlu membuat objek dari awal, adapun objek yang 

disediakan didalam library yaitu, button, graphics, movie clips, sound, smart 

clips dan learning interaction. 

9. Action, tempat untuk menulis script program untuk memberikan instruksi 

kepada objek. 

10. Properties digunakan untuk mengatur ukuran layer, framerate, warna 

background, ukuran area kerja dan lain sebagainya.  
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Proses framing pada objek sangat berpengaruh terhadap alur cerita dari filem 

animasi. Penggunaan teknik framing yang tepat dapat membangun komposisi alur 

cerita yang dibuat. Penggunaan framing pada storyboard menentukan tujuan pesan 

yang ingin disampaikan ketika diimplementasikan kedalam frame. Adapun teknik-

teknik yang dapat diterapkan yaitu: 

1. ELS (Extreme Long Shot): merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

shot jarak yang sangat jauh, dimana objek lebih kecil dengan menampakkan 

suasana keberadaan objek yang lebih dominan. Shot ini digunakan apabila 

gambar yang diambil adalah gambar yang sangat sangat jauh, panjang, luas 

dan berdimensi lebar. 

 
Gambar 26. Pengambilan Gambar dengan Teknik ELS 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

2. LS (Long Shot): merupakan teknik pengambilan gambar dengan shot yang 

sangat jauh, namun bidang yang diambil lebih dekat daripada ELS.  Teknik 

ini memberikan kesan luas pandang dan mengecilkan obyek dari pandangan. 

Fungsi teknik ini yaitu menyampaikan keadaan obyek yang beraktifitas 

dengan keluasan suasana lingkungan dimana obyek berada 

 
Gambar 27. Pengambilan Gambar dengan Teknik LS 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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3. MLS (Medium Long Shot): merupaka teknik pengambilan gambar yang 

diambil lebih dekat dari LS dan ELS. Obyek manusia biasanya ditampakkan 

dari atas pinggang sampai atas kepala. Fungsi dari teknik ini adalah 

menyampaikan situasi obyek yang sedang beraktifitas. Contoh pengambilan 

foto yang menceritakan obyek didalamnya sedang makan, mengajar, 

berbincang, dan yang lainnya. 

 
Gambar 28. Pengambilan Gambar dengan Teknik MLS 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

4. MCU (Medium Close Up): teknik pengambilan gambar dengan jarak dekat, 

pengambilan gambar dilakukan dari ujung kepala sampai bagian dada objek. 

Teknik MCU paling sering digunakan dalam dunia perfilman 

 
Gambar 29. Pengambilan Gambar dengan Teknik MCU 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

5. CU (Close Up): shot teramat dekat.  Fungsi dari teknik ini adalah 

menyampaikan karakter detil dari sebuah obyek, sehingga karakter dapat 

dilihat secara nyata dan jelas. Untuk obyek manusia biasanya ditampilkan 

dari bagian atas kepala hingga bahu. 
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Gambar 30. Pengambilan Gambar dengan Teknik CU 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

6. BCU (Big Close Up): merupakan teknik pengambilan gambar yang 

menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Pengambilan gambar 

dengan teknik BCU lebih tajam ketimbang CU sehingga gambar yang di 

hasilkan lebih detail. Teknik BCU biasanya digunakan untuk menonjolkan 

situasi tertentu dari karakter sebuah objek, seperti ekspresi marah, lelah, 

emosi dan sebagainya. 

 
Gambar 31. Pengambilan Gambar dengan Teknik BCU 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

7. ECU (Extreme Close Up): merupakan teknik yang menampilkan bagian 

tertentu objek dengan sangat detil memenuhi layar misalnya, telinga, mata, 

hidung, bibir dan lainnya. Teknik ECU dapat juga diterapkan pada 

pengambilan gambar benda tak bernyawa seperti gelas, sendok dan benda 

lainnya. Fungsi dari teknik ini yaitu menampilkan detail dari obyek yang di 

ambil, sehingga karakter obyek dapat di lihat secara jelas. 
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Gambar 32. Pengambilan Gambar dengan Teknik ECU 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Morphing 

Teknik yang digunakan untuk merubah objek secara bertahap. Teknik ini banyak 

digunakan pada dunia entertainment karena sangat menarik. Untuk menerapkan 

teknik morphing biasanya seorang animator minimal memerlukan 2 buah gambar 

berupa gambar awal dan gambar akhir yang berbeda. Kedua gambar ini nantinya 

digunakan untuk membuat transisi perubahan secara perlahan dari gambar asal ke 

gambar hasil. Pada proses morphing, terdapat dua tahap yang harus di jalani yaitu,  

1. Tahap pertama berupa proses warping yaitu proses untuk membentangkan 

dan menyusutkan objek yang disebut dengan gambar abstrak 

2. Tahap kedua berupa cross dislove yaitu proses memadukan warna gambar 

asal dengan gambar yang dituju. 

 

Gambar 33. Contoh Cross Dislove Morphing 

(Sumber: fajarrizky264.blogspot.com) 

 

Kategori Bahasa Animasi 

Menurut Foley Van Dam (1996) bahasa animasi dikategorikan dalam 3 bentuk 

yaitu: 
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1. Linear-list notations, semua event dalam animasi ditulis dengan notasi pada 

awal dan akhir frame, kemudian sebuah aksi dilakukan pada koordinat 

tertentu. 

2. General-Purpose languages, bahasa yang digunakan agar animasi dapat 

terbaca pada level bahasa yang lebih tinggi. Animasi akan ditempelkan pada 

Bahasa pemrograman biasa dimana nilai variable pada Bahasa pemrograman 

tersebut dijadikan sebagai parameter untuk prosedur dalam membuat animasi.   

3. Graphical languages, merupakan bahasa visual yang digunakan untuk 

memvisualkan perintah-perintah dalam membangun animasi. Bahasa ini 

digunakan untuk mengedit, memasukkan ekspresi dan menangkap perubahan 

dari animasi. 

 

Mengapa Menggunakan Multimedia 

Kemajuan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa multimedia dikatakan 

penting. Penggunaan multimedia hampir menyeluruh ke semua lini. Menurut 

Sutopo (2003), multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang 

pekerjaan, tergantung dari kreatifitas untuk mengembangkannya. Dalam 

penggunaanya multimedia dapat meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan 

informasi serta dapat mendorong keterlibatan, partisipasi dan eksplorasi pengguna.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari multimedia memiliki banyak kegunaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Di berbagai bidang multimedia dapat 

dimanfaatkan, sebagai alat persentasi dalam menyampaikan materi pelajaran oleh 

para guru, dalam bisnis, multimedia dapat dimanfaatkan sebagai media persentasi 

dan promosi produk dan masih banyak yang lainnya bidang-bidang yang 

memanfaatkan multimedia. 
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RANGKUMAN 

1. Multimedia merupakan seperangkat media yang merupakan kombinasi dari 

beberapa media yang relevan dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan 

instruksional. Komponen dasar dari multimedia adalah, teks, gambar, 

video, audio dan animasi. 

2. Multimedia terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Multimedia linier,Multimedia 

interaktif, Multimedia hiperaktif 

3. Empat kelompok warna menurut brewster yaitu: 

• Kelompok warna primer yang merupakan warna dasar yang terdiri dari 

warna merah, kuning dan biru. 

• Warna skunder, merupakan hasil percampuran dua warna primer. 

• Warna tersier, merupakan warna terbentuk dari percampuran dari 

warna pokok dengan warna sekunder. 

• Warna netral, merupakan hasil percampuran dari 3 warna pokok yaitu 

warna merah, biru dan kuning yang dicampur sekaligus dengan takaran 

perbandingan yang sama. 

4. Format File Multimedia: 

• Format file grafik: PSD, BMP, JPEG/JPG, GIF, PNG, TIFF, dan lain 

sebagainya. 

• Format file audio: WAVE, AIFF, DAT, MIDI, MIDI dan lain 

sebagainya. 

• Format file video: NTSC, PAL, SECAM, ASF, AVI, WMV, 

3GPP/3GP, MOV, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 / MP4. 

5. Animasi Sel: merupakan animasi lembaran-lembaran yang membentuk 

sebuah frame animasi tunggal, dimana sel ini merupakan bagian yang 

terpisah dari lembar latar belakang dan sel objek yang bergerak secara 

mandiri diatas latar belakang 

6. Animasi digital merupakan animasi yang dibuat dengan bantuan komputer 
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7. Jenis Animasi 

• Animasi Sel: merupakan material yang digunakan untuk membuat 

animasi berupa lembaran-lembaran terpisah membentuk sebuah frame. 

• Animasi Sprite adalah animasi yang bergerak secara individual dengan 

latar belakang diam. 

• Animasi Frame adalah animasi yang didapatkan dari rangkaian gambar 

yang ditunjukkan secara bergantian. 

• Animasi Path / Lintasan adalah animasi dengan objek yang digerakkan 

mengikuti lintasan garis yang sudah dibuat 

• Animasi Spline, objek animasi ini akan bergerak tidak mengikuti garis 

lurus. 

• Animasi Stop Motion Animation (Claymation) animasi ini 

menggunakan tanah liat sebagai objek untuk membuat animasi. 

• Animasi 2 Dimensi / 2D atau disebut juga dengan kartun. Animasi 2D 

memiliki sudut pandang dengan sisi X dan Y. 

• Animasi 3 Dimensi / 3D merupakan pengembangan dari animasi 2D 

dimana dalam animasi 3D objek akan lebih terlihat nyata karena pada 

animasi 3D memiliki sudut pandang dengan sisi X, Y dan Z. 

• Animasi Jepang atau sering disebut dengan anime 

 

TUGAS 

1. Sebutkan dan jelaskan komponen penyusun multimedia! 

2. Jelaskan perbedaan antara plain text, Rich text dan Hypertex! 

3. Sebutkan dan jelaskan 5 jenis font huruf! 

4. Sebutkan dan jelaskan min. 5 jenis warna beserta makna yang terkandung 

didalamnya! 

5. Jelaskan perbedaan gambar raster dan gambar vector! 

6. Sebutkan dan jelaskan min. 5 jenis animasi yang sering anda tonton. 
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BAB II 

KOMPRESI DATA MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami kompresi data multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan teknik kompresi. 

• Mahasiswa mampu menguraikan teknik kompresi data berdasarkan 

metode. 

 

Kompresi Data 

Teknik yang digunakan untuk memampatkan atau memperkecil ukuran dari suatu 

data disebut dengan kompresi. Ukuran file yang jauh lebih kecil menjadikan data 

yang akan dikirim menjadi lebih efisien, kebutuhan ruang penyimpanan menjadi 

lebih kecil, pengiriman data menjadi jauh lebih cepat, dan memperkecil kebutuhan 

bandwith. 

Dalam proses kompresi, informasi yang ada di dalam data akan dikodekan 

menggunakan bit yang lebih rendah ketimbang repersentasi data yang tidak 

terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Sebagai contoh, proses kompresi 

dapat dilakukan dengan menyingkat kata-kata yang umum digunakan dalam 
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kegiatan sehari-hari. Misalnya kata “kepada” dapat dikompres menjadi “kpd” 

kemudian kata “yang terhormat” dapat dikompresi menjadi “yth” dan lainnya.  

Kompresi dapat dilakukan jika aturan kompresi disepakati oleh pihak yang 

melakukan proses kompresi. Pihak pengirim harus menggunakan algoritma 

kompresi data yang sudah baku dan pihak penerima juga menggunakan teknik 

dekompresi data yang sama dengan pihak pengirim, sehingga nantinya data yang 

dikirim dapat dibaca dan dikodekan kembali dengan benar.  Terdapat dua jenis 

teknik kompresi yang sering digunakan yaitu: 

a. Lossy Compression 

Data hasil kompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi namun tidak 

mengurangi kualitas data secara signifikan. Data yang mengalami kompresi masih 

dapat dinikmati dan digunakan. Pada lossy compression kesalahan dalam proses 

kompresi masih dapat ditoleransi, selama kesalahan proses tersebut tidak terlalu 

mengubah pola pokok dari data yang dikompres. Teknik ini biasanya digunakan 

untuk melakukan kompresi terhadap data gambar dan suara. Ukuran file yang 

dihasilkan menjadi lebih kecil namun masih tetap memenuhi syarat untuk 

digunakan. Bagian-bagian data yang tidak terlalu berguna, tidak begitu dilihat, tidak 

begitu dirasakan akan dibuang namun pengguna masih beranggapan data tersebut 

masih dapat digunakan walaupun sudah mengalami kompresi.  

b. Lossless Compression 

Data hasil kompresi dapat di dekompres kembali dengan hasil yang sama sebelum 

mengalami kompres. Teknik ini digunakan jika kesalahan tidak boleh terjadi sama 

sekali dan biasanya digunakan jika pengguna membutuhkan data yang sama 

sebelum dan sesudah proses kompresi. Tidak menutup kemungkinan data yang 

telah dikompres menggunakan teknik lossless akan menjadi lebih besar ketimbang 

file sebelum di kompres. Biasanya teknik ini digunakan untuk melakukan kompres 

terhadap rekaman database, file-file wideprocessing, dan data lainnya yang 

memerlukan proses kompresi dan dekompresi kembali.  Contoh aplikasi yang dapat 

digunakan seperti, ZIP, WINRAR, 7-ZIP, dan lainnya. 
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Dalam melakukan proses kompresi kedua teknik ini dapat digunakan tergantung 

data yang akan dikompresi. Berikut table yang akan menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan dari kompresi menggunakan lossy dan lossless. 

 

Tabel 3. Perbedaan Lossy dan Lossless 

Lossy Compression Lossless Compression 

1. Data hasil kompresi tidak sama 

antara sebelum dan sesudah 

mengalami proses kompresi.  

2. File akan berukuran lebih kecil 

dibanding loseless namun masih 

tetap dapat digunakan. 

3. Aplikasi yang digunakan: MP3 

compressor (suara), Adobe 

Photoshop (gambar), Photo Pain 

(gambar), Xilisoft (video). 

1. Data hasil kompresi dapat di 

dekompres kembali dengan 

ukuran data yang sama dengan 

data sebelum mengalami 

proses kompresi. 

2. Teknik ini digunakan jika data 

setelah dikompresi harus 

diekstrak kembali sama 

seperti awal. 

3. Digunakan jika akurasi data 

sangat penting. 

4. Terkadang data setelah 

dikompres ukurannya menjadi 

lebih besar atau sama. 

5. Aplikasi yang digunakan: 

WINRAR, 7-ZIP, WINZIP, 

GZIP 

 

Pada umumnya proses kompresi data meliputi pembacaan simbol, mengubah kode 

pada tiap-tiap simbol, kemudian menulis kembali simbol-simbol menggunakan 

kode yang baru. Jika proses kompresi berjalan dengan benar maka hasil data yang 

diperoleh akan lebih kecil dengan data asli.  Efektifitas sistem kompresi sangat 

bergantung pada pemodelan dan pengkodean yang digunakan. Model dan kode 

yang digunakan didapat berdasarkan probabilitas pada setiap simbol.  
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Menurut klasifikasi berdasarkan teknik kompresi dibagi menjadi tiga yaitu,  

1. Entropy Encoding : bersifat lossless, tekniknya kompresi yang 

digunakan tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik 

tertentu namun berdasarkan urutan data. Misalnya, Run Length coding, 

Huffman codding, Arithmetic coding  

2. Source Coding  : bersifat lossy, teknik kompresi berkaitan dengan 

data semantik (arti data) dan media. Misalnya, Layered Coding (Bit position, 

subsampling, sub-band coding), Vector quantization, Transformation (FFT, 

DCT), Prediction (DPCM, DM). 

3. Hybrid Coding : merupakan gabungan antara lossless dan lossy mis: JPEG, 

MPEG, H.261, DVI.  

Penerapan teknik kompresi dapat dilakukan terhadap data teks, gambar (JPG, PNG, 

TIFF) audio (WMA, MP3, AAC, RMA), video (MPEG, AVI). Beberapa contoh 

perhitungan terhadap kompresi data multimedia sebagai berikut.  

 

Contoh soal:  

Diketahui kebutuhan data selama 1 detik pada layar resolusi 1280 x 800 

Tentukan:  

a. Kebutuhan penyimpanan data teks per halaman jika 1 karakter = 2byte 

(termasuk karakter ASCII) yang ditampilkan pada ukuran 8x8 pixel. 

b. Kebutuhan penyimpanan grafik vector jika 1 gambar diam membutuhkan 

500baris dan pada setiap baris direpersentasikan dalam posisi horizontal 

dengan log2 640 = 10byte dan vertical dengan log2 = 480 = 9byte dengan field 

atribut sebesar 8byte. 

c. Colour display dengan jenis 256 dan 4.096 dimana masing-masing pixel 

memakan tempat 1 byte.   

 

Jawab: 

a. Jawaban soal nomor a. 

Kebutuhan penyimpanan data teks per halaman jika 1 karakter = 2bytes (termasuk 

karakter ASCII) yang ditampilkan pada ukuran 8x8 pixel. 
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Jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman 

1280 𝑥 800

8 𝑥 8
= 16.000 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟  

Kebutuhan tempat penyimpanan per halaman 

= 16.000 𝑥 2 𝑏𝑦𝑡𝑒 = 32.000 𝑏𝑦𝑡𝑒 = 31,25 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒 

 

b. Jawaban soal nomor b. 

Kebutuhan penyimpanan grafik vector jika 1 gambar diam membutuhkan 500baris 

dan pada setiap baris direpersentasikan dalam posisi horizontal dengan log2 640 = 

10byte dan vertical dengan log2 = 480 = 9byte dengan field atribut sebesar 8byte. 

Bit per line = 9byte + 10byte + 8 byte = 27byte  

Kebutuhan penyimpanan perhalaman  

=  500 𝑥
27𝑏𝑦𝑡𝑒

8
= 1687,5𝑏𝑦𝑡𝑒 =  1,65𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒 

c. Jawaban soal nomor c. 

Colour display dengan jenis 256 dan 4.096 dimana masing-masing pixel memakan 

tempat 1 byte.   

Resolusi layar = 1280 x 800 

Colour display = 1280 x 800 x 256 warna x 1 byte = 262.144.000 byte = 256.000 

Kbyte 

Colour display = 1280 x 800 x 4.096 warna x 1 byte = 4.194.304.000 byte = 

4.096.000 Kbyte 

 

Mode Penerimaan Data 

Terdapat dua jenis mode penerimaan data yaitu: 

1. Retrival mode, yaitu mode penerimaan data tidak secara realtime. Dapat 

dilakukan forward dan rewind untuk data yang diterima pada sisi client. Acses 

terhadap data dapat dilakukan secara random dan bersifat interaktif. 

2. Dialoque mode, proses penerimaan data yang dilakukan secara realtime, 

antara pengirim dan penerima seakan berdialog secara langsung. Proses 

kompresi data harus berada pada batas pengelihatan dan pendengaran 

penerima. Toleransi waktu delay tidak boleh lebih dari 150ms, 50ms 
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digunakan untuk proses kompresi dan 100ms untuk ditransmisikan didalam 

jaringan.  Contoh mode ini yaitu, video conference.  

 

Contoh Teknik Kompresi Teks 

1. Metode RLE (Run Length Encoding) 

Teknik kompresi yang dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama yang 

ditampilkan secara berurutan. RLE sangat berguna untuk data yang memiliki 

banyak kesamaan pola seperti teks maupun grafik. RLE dibagi menjadi dua yaitu 

RLE tipe 1 dan RLE tipe 2.  

 

Contoh: 

Terdapat sederet karakter huruf ABBBBBCCCCCCCDEEFFFFGHHH = 24 karakter 

RLE 1 = AB!5C!7DE!2F!4GH!3 = 18 Karakter  

Pada RLE tipe 1 untuk menandai batas jumlah karakter dapat menggunakan tanda 

minus (-) atau tanda seru (!) serta minimal karakter yang dapat di singkat yaitu 

empat, jika kurang dari empat maka keseluruhan karakter ditulis. 

 

RLE 2 = A5B7CD2E4FG3H = 13 karakter  

 

Pada RLE tipe 2 jika terdapat sederet karakter yang sama maka akan dikompres 

menjadi 2byte, namun jika sederet karakter yang berbeda semua maka akan ada 

1byte tambahan tanda jumlah karakter yang tidak sama.  

  

Contoh untuk data gambar 

   
Gambar asli dengan 

ukuran 10000bytes dan 

mengalami proses 

kompres 5713 kbytes 

dengan rasio 1.75 

Gambar asli dengan 

ukuran 10000bytes dan 

mengalami proses 

kompres 10100 kbytes 

dengan rasio 0.99 

Gambar asli dengan 

ukuran 10000bytes dan 

mengalami proses 

kompres 200 kbytes 

dengan rasio 50 
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Terlihat hasil kompresi akan semakin menurun (kualitas gambar mendekati abu-

abu putih) oleh karena itu, gambar ketika sudah mengalami proses kompresi 

kualitas akan semakin menurun, walaupun gambar masih dapat dilihat.  

 

2. Metode Huffman Coding 

Huffman adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dalam 

proses kompresei. Cara kerja metode Huffman yaitu, frekuensi karakter dari string 

yang akan dikompres dianalisa terlebih dahulu, kemudian akan dibuat pohon 

huffman yang merupakan pohon biner dengan root yang bernilai 0 pada bagian kiri 

dan 1 pada bagian kanan.  

 

Contoh:  

Terdapat sederetan data berupa tulisan:  

MATAKULIAH SISTEM MULTIMEDIA DIUJIKAN PADA HARI INI = 45 

karakter. 

 

Langkah pengerjaan: 

 

1. Hitung jumlah kemunculan huruf pada tulisan. 

M:4 

A:8 

T:3 

K:2 

U:3 

L:2 

H:2 

E:2 

S:2 

I:9 

D:3 

P:1 

R:1 

N:2 

J:1 

2. Urutkan karakter sesuai dengan jumlah data, dari karakter yang memiliki 

jumlah huruf terbanyak sampai yang paling sedikit. Jika terdapat sejumlah 

karakter yang memiliki jumlah yang sama, maka urutkan sesuai dengan 

urutan abjad. 
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I:9 

A:8 

M:4 

D:3 

T:3 

U:3 

E:2 

H:2 

K:2 

L:2 

N:2 

S:2 

J:1 

P:1 

R:1 

3. Buat pohon Huffman, gabungkan keseluruhan karakter, bagi karakter dengan 

jumlah string yang sama, jika tidak bisa sama maka letakkan posisi 

pembagian yang lebih besar pada dahan sebelah kiri. 

 

IAMDTUEHKLNSJPR =45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
1 

 

IAMD = 24 

I AMD 

A MD 

M D 

 

TUEHKLNSJPR = 21 

UEHKLNSJPR T 

EHKLNSJPR U 

HKLNSJPR E 

KLNSJPR H 

LNSJPR K 

NSJPR L 

N SJPR 

JPR S 

PR J 

R P 

0 0 
1 1 

0 

0 1 
1 

0 1 

0 0 
0 

1 
1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 
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4. Letakkan bilangan biner pada masing-masing dahan pada pohon huffman, 0 

jika berada disebelah kiri dan 1 jika berada disebelah kanan. 

 

 

 

 

5. Hitung bilangan biner yang terbentuk dari masing-masing dahan. 

I: 00 

A: 010 

M: 0110 

D: 0111 

T: 10 

U: 110 

E: 1110 

H: 11110 

K: 111110 

L: 1111110 

N: 11111110 

S: 111111110 

J: 1111111110 

P: 11111111110 

R:11111111111 

 

6. Gabungkan kembali hasil bilangan biner yang terbentuk kedalam string awal 

dan hitung jumlah bilangan biner yang terbentuk. 

 

M A T A K U L I A H 

0110 010 10 010 111110 110 1111110 00 010 11110 

          

S I S T E M M U L T 

111111110 00 111111110 10 1110 0110 0110 110  10 

0 1 
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I M E D I A D I U J 

00 0110 1110 0111 00 010 0111 00 110 1111111110 

          

I K A N P A D A H A 

00 111110 010 11111110 11111111110 010 0111 010 11110 010 

          

R I I N I = 195 bit 

11111111111 00 00 11111110 00      

 

Aplikasi Kompresi 

Dengan perkembangan teknologi, software kompresi file juga mengalami 

perkembangan. Berikut aplikasi kompresi file yang umum digunakan. 

a. WinZip, aplikasi kompresi pertama, dibuat oleh WinZip Computing 

kemudian dikembangkan oleh WinZip International LLC, Corel Corporation. 

WinZip dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan Mac. Fitur dalam 

aplikasi ini yaitu enskripsi file, point-and-click, drag-and-drop, ekstrak file, 

menambah, menghapus, pembuatan file zip dan pengujian dalam file zip. 

b. WINRAR Aplikasi ini dapat digunakan pada sistem operasi Window, Linux, 

DOS, Mac dan FreeBSD. Aplikasinya tersedia dalam 2 jenis yaitu, versi 

Graphic User Interface (WinRAR.exe) dan versi Command Line Console, 

mode text (Rar.exe). Fitur dalam aplikasi ini yaitu, pengguna diperbolehkan 

untuk membuat, menangani dan mengontrol file, mengenkripsi file, archive 

comment, dan error login. 

c. 7-Zip merupakan aplikasi kompresi yang dapat digunakan pada sistem 

operasi Windows, Linux, Mac. Fasilitas yang disediakan oleh aplikasi ini 

yaitu, enkripsi, konversi dan kompresi. 
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RANGKUMAN  

1. Kompresi adalah: teknik yang digunakan untuk memampatkan atau 

memperkecil ukuran dari suatu data. Ukuran file yang jauh lebih kecil 

menjadikan data yang akan dikirim menjadi lebih efisien, kebutuhan ruang 

penyimpanan menjadi lebih kecil, pengiriman data menjadi jauh lebih 

cepat, dan memperkecil kebutuhan bandwith. 

2. Dua jenis teknik kompresi yang sering digunakan yaitu: 

• Lossy Compression: Data hasil kompresi tidak sama dengan data sebelum 

kompresi namun tidak mengurangi kualitas data secara signifikan. 

• Lossless Compression:Data hasil kompresi dapat di dekompres kembali 

dengan hasil yang sama sebelum mengalami kompres. 

3. Klasifikasi teknik kompresi yaitu,  

• Entropy Encoding : bersifat lossless, teknik kompresi yang digunakan 

tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu 

namun berdasarkan urutan data. Misalnya, Run Length coding, Huffman 

codding, Arithmetic coding  

• Source Coding  : bersifat lossy, teknik kompresi berkaitan dengan 

data semantik (arti data) dan media. Misalnya, Layered Coding (Bit 

position, subsampling, sub-band coding), Vector quantization, 

Transformation (FFT, DCT), Prediction (DPCM, DM). 

• Hybrid Coding : merupakan gabungan antara lossless dan lossy 

mis: JPEG, MPEG, H.261, DVI.  

4. Dua jenis mode penerimaan data yaitu: 

• Retrival mode, yaitu mode penerimaan data tidak secara realtime. Dapat 

dilakukan forward dan rewind untuk data yang diterima pada sisi client. 

• Dialoque mode, proses penerimaan data yang dilakukan secara realtime, 

antara pengirim dan penerima seakan berdialog secara langsung.  
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5. Aplikasi kompresi file yang umum digunakan. 

• WinZip, aplikasi kompresi pertama, dibuat oleh WinZip Computing 

kemudian dikembangkan oleh WinZip International LLC, Corel 

Corporation. 

• WINRAR Aplikasi ini dapat digunakan pada sistem operasi Window, 

Linux, DOS, Mac dan FreeBSD.  

• 7-Zip merupakan aplikasi kompresi yang dapat digunakan pada sistem 

operasi Windows, Linux, Mac. 

 

TUGAS 

1. Selesaikan karakter huruf menggunakan RLE1 dan RLE2 dari sederetan 

karakter berikut ini: 

a) AAAABEEEEFABCCCCC = 17 Karakter 

b) BACCC12DDDDFFFFFFFFFFFGHHH = 26 Karakter 

c) KKKKUUUUDDAAAKKKU12U = 20 Karakter 

d) AKUUUU34BBBISSSSSAA = 19 Karakter 

2. Selesaikan sederet angka berikut menggunakan RLE 

a) 1111555222228888128888 = 32 Karakter 

b) 23444477768900001112 = 20 Karakter 

c) 34566666666677771233 = 20 Karakter 

3. Buatlah kode huffam menggunakan 3digit angka terakhir NIM masing-

masing. Contoh: angka 092 maka yang dikodekan adalah kata: KOSONG 

SEMBILAN DUA 
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BAB III 

PENYIMPANAN DATA MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami konsep penyimpanan data multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa dapat memahami karakteristi data multimedia 

• Mahasiswa dapat memahami bentuk data multimedia 

• Mahasiswa dapat memahami sistem penyimpanan data multimedia 

• Mahasiswa dapat memahami jenis- jenis media penyimpanan 

 

Penyimpanan merupakan salah satu media yang sangat penting dalam proses 

distribusi konten multimedia.  Dalam mendistribusikan produk multimedia tentu 

perlu adanya saluran untuk menunjang kegiatan tersebut. Dewasa ini produk-

produk tersebut dapat didistribusikan menggunakan saluran offline maupun online. 

Sebelum fasilitas internet mencapai kejayaan seperti sekarang, konten-konten 

multimedia dulunya didistribusikan secara offline dengan memproduksi media 

penyimpanan seperti, CD, DVD, Kaset, Flopydisk, dan lainnya. Untuk konten-

konten multimedia berupa komunikasi disampaikan melalui media broadcasting 

seperti siaran televisi, radio dan satelit.  

Saat sekarang konten-konten multimedia dapat didistribusikan melalui media 

online yang disalurkan dari sebuah media penyimpanan berupa server kemudian 

didistribusikan menuju komputer-komputer penerima melalui jaringan internet. 

Perkembangan zaman yang menuntut multimedia dapat diakses secara online 

dengan sumber data yang heterogen dan sinkronasi secara realtime, menjadikan 
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multimedia memerlukan ruang penyimanan yang semakin besar. Dari segi proses 

akses multimedia memiliki karakteristik data,  

1. Data bersifat voluminous sehingga membutuhkan data rate tinggi dan 

berukuran besar 

2. Data bersifat real-time sehingga membutuhkan low delay dalam proses 

transfer data. 

3. Bersifat interaktif, membutuhkan sinknronasi dan proses yang interactive. 

 

Dari sisi pengguna untuk mengakses konten-konten multimedia dapat dibedakan 

sesuai dengan cara kerjanya. 

1. Multimedia stand alone, merupakan sistem multimedia yang meiliki minimal 

media penyimpanan (harddisk, CD room, DVD, Flopy disk) kemudian 

memiliki alat input (mouse, keyboard, mic, joystic, dan lainnya), alat output 

(monitor, printer, speaker, dan lainnya) dan alat pemroses untuk mengolah 

data multimedia.  

2. Multimedia berbasis jaringan, sistem ini terhubung dengan jaringan dengan 

bandwith yang besar, hal ini dikarenakan perlu adanya sharing sistem pada 

jaringan, seperti pada proses video conference, game online, augmented 

reality dan lainnya.  

 

Bentuk Data Multimedia 

Sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada pengguna, multimedia 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu online delivery dan offline delivery. Pada bentuk 

online delivery, multimedia didistribusikan menggunakan jaringan sebagai media 

untuk menyampaikan informasi dari satu komputer yang menjadi server menuju 

jaringan lain baik lokal dalam satu organisasi maupun jaringan internet. Sedangkan 

pada offline delivery, multimedia disimpan terlebih dahuli dalam suatu alat 

penyimpanan yang baru kemudian akan dipindahkan. Penyimpanan multimedia 

harus mampu menyimpan data yang besar seperti Micro-SD, Flashdisk, CD 

maupun DVD. 
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Ciri Sistem Penyimpanan 

Dasar susunan dalam media penyimpanan yaitu, kecepatan, sifat volatilate dan 

biaya. Memory merupakan hardware yang diperlukan pada sebuah komputer untuk 

menyimpan segala akses informasi, baik yang bersifat sementara maupun 

permanen. Memori yang biasanya disebut sebagai computer storage, merupakan 

piranti komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi pada saat 

menggunakan perangkat komputer.  Memori adalah salah satu bagian penting 

dalam komputer yang berada di dalam   Central Processing Unit (CPU). 

 

Istilah volatile dan non-volatile merupakan ciri dari penyimpanan yang ada didalam 

komputer.  Kedua istilah ini sangat sering digunakan, dimana perbedaan antara 

kedua penyimpanan ini adalah sebagai berikut. 

1. Volatile   : data dalam memori ini dapat ditulis dan dihapus secara 

berulang. Sifat penyimpanan pada memori ini bersifat sementara dan akan 

hilang ketika tidak menerima aliran listrik.  

2. Non-Volatile : jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya 

digunakan sebagai media untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh 

BIOS, EFI, maupun firmware lainnya. Data yang tersimpan pada memori ini 

sifatnya permanen, tidak akan hilang meskipun listrik dimatikan.  

 

Karakteristik Penyimpanan Berdasarkan Letak di dalam Komputer 

Storage atau perangkat penyimpanan merupakan sebuah perangkat digital yang 

digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan 

dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, tergantung kapan data itu akan digunakan.  

Sekarang ini perangkat penyimpanan terus mengalami perkembangan baik jenis, 

kapasitas, maupun inovasi yang ditawarkan. Perkembangan perangkat 

penyimpanan sangat cepat, terutama dari segi ukuran yang bisa dikatakan 

berbanding terbalik dengan kapasitasnya. Semakin besar ukuran penyimpanan, 

namun semakin kecil ukuran fisik perangkat tersebut. Perangkat penyimpanan 

berdasarkan letak jauh tidaknya dengan CPU dapat dibedakan menjadi, 

penyimpanan utama primary storage, secondary storage, tertiary storage, dan 
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offline storage. Semua jenis media penyimpanan tersebut merupakan jenis yang 

berbeda, namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai media penyimpanan. 

Terdapat perbedaan dari keempat perangkat penyimpanan tersebut, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Primary Storage  :  media penyimpanan yang berfungsi untuk 

menyimpan data yang bersifat primer yang biasa disebut sebagai memori 

internal. Primary storage memiliki kecepatan akses data yang cepat. 

Kapasitas dalam primary storage terbatas dan cenderung lebih kecil 

ketimbang secondary storage. Biasanya digunakan oleh processor dalam 

mengolah data, hal ini disebabkan karena kecepatan processor tidak dapat di 

imbangi perangkat penyimpanan secondary. Contoh primary storage yaitu 

RAM (Random Acces Memory) dan ROM (Read Only Memory). 

2. Secondary storage  : jenis penyimpanan permanen yang disimpan 

untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan CPU. Secondary storage 

tidak bergantung pada listrik, ketika listrik tidak mengalir maka data masih 

akan tetap tersimpan di dalamnya, namun data-data tetap harus dapat diakses 

ketika ada aliran listrik didalamnya. Contoh secondary storage yaitu, 

Harddisk, Flashdisk, CD, DVD, Floppy Disk, dan yang lainnya. 



58 
 

 

Gambar 34. Media Penyimpanan Berdasarkan Letaknya 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3. Tertiary storage   : merupakan sebuah sistem penyimpanan 

yang terdiri dari satu atau lebih storage drives dan sebuah media library 

otomatis yang akan menangani offline storage berdasarkan perintah 

komputer. Biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang jarang 

diakses, hal ini disebabkan karena kecepatan akses datanya lebih lambat 

ketimbang memori. Tertiary storage ini dapat diakses secara otomatis. 

Misalnya ketika komputer mengakses tertiary storage, pertama kali data yang 

diminta akan dicocokan dengan media library, kemudian, dengan bantuan 

lengan robot, mengambil media data dan meletakkan di media player. Bila 

telah selesai maka, media tersebut akan dikembalikan oleh lengan robot 

secara otomatis. 

4. Offline storage   : merupakan sebuah sistem dimana media 

penyimpanan dapat dengan mudah dipindahkan dari storage device tanpa 

memerlukan jaringan internet, namun membutuhkan media fisik seperti 

flashdisk, hardisk, CD, DVD dan yang lainnya. Offline storage tidak memiliki 
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layanan backup data, sehingga media ini sedikit tertinggal ketimbang 

penggunaan cloud storage. Hal ini disebabkan karena cloud cenderung 

fleksibel, karena dapat diakses dimana saja, asalkan media penyimpanan 

terhubung dengan jaringan internet.  

 

Jenis Media Penyimpanan 

Jenis penyimpanan terbagi menjadi dua yaitu, penyimpanan fisik atau dikenal 

dengan physical storage, seperti flashdisk, hardisk, flopydisk dan lainnya. 

Sedangkan penyimpanan online atau yang sering di sebut dengan cloud storage 

merupakan penyimpanan yang dilakukan melalui jaringan cloud dialam internet. 

Media penyimpanan cloud sudah banyak digunakan untuk menyimpan data-data 

multimedia, hal ini dimaksudkan agar para pengguna dapat dengan mudah 

mengakses data tersebut. Contoh media penyimpanan cloud yang sering digunakan 

yaitu DropBox, Google Drive, OneDrive, iCloud dan lainnya. Beberapa perbedaan 

antara physical storage dan cloud storage yaitu: 

 

Tabel 4. Perbedaan Penyimpanan Cloud dan Physical 

Physical Storage Cloud Storage 

1. Digunakan untuk menyimpan 

hamper semua jenis data 

seperti gambar, musik, video, 

dokumen teks dan data yang 

lainnya. 

2. Kapasitas yang disediakan 

besar, kapasitas penyimpanan 

yang semakin besar maka 

akan semakin banyak data 

yang dapat ditampung 

3. Pengguna tidak perlu 

terkoneksi dengan jaringan 

internet 

1. Pengguna tidak perlu 

menyediakan media 

penyimpanan fisik sendiri 

2. Tidak memakan tempat dan 

harga lebih murah 

3. Dapat diakses dimana saja dan 

kapan saja selama terhubung 

dengan jaringan online 

4. Dapat memilih kapasitas 

sesuai kebutuhan 

5. Dapat diedit langsung secara 

online 



60 
 

4. Pengguna dapat mengakses 

data dimana saja tanpa perlu 

terhubung dengan internet. 

5. Data dapat di edit secara 

offline 

6. Penyimpanan physic dapat di 

pindah-pindah sehingga dapat 

menimbulkan noise kecil pada 

memori 

7. Kemungkinan kerusakan dan 

kehilangan data tinggi ketika 

fungsi mekanik menurun atau 

rusak. 

6. Dapat di privasi dan di publish 

secara umum 

7. Jika terjadi maintenance 

terhadap situs penyimpanan 

yang digunakan maka akses 

terhadap data dapat 

terganggu.  

 

Kapasistas Media Penyimpanan 

Kapasitas media adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang 

penyimpanan data multimedia. Kapasitas penyimpanan yang disediakan oleh 

masing-masing perangkat tentu berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar 

kebutuhan yang digunakan pengguna. Ketika menyimpan konten-konten data 

multimedia tentu pengguna sering memakai istilah Bytes, KlioBytes (KB), 

MegaBytes (MB), GigaBytes (GB), TeraBytes (TB) dan PetaBytes (PB). Istilah-

istilah tersebut merupakan satuan-satuan yang digunakan dalam menyimpan data 

didalam komputer. 1 Bytes terdiri dari 8bit, bit sendiri merupakan satuan terkecil 

yang digunakan didalam komputer untuk menyimpan dan melakukan komunikasi 

data. 1bit hanya memiliki informasi berupa angka 0 atau 1.  Satuan didalam 

penyimpanan komputer memiliki kelipatan 1024, hal ini tentu sangat berbeda pada 

satuan pengukuran yang lainnya, seperti satuan panjang berupa meter, centimetre 

dan lainnya atau satuan berat berupa gram, kilogram dimana satuan-satuan 

pengukuran tersebut memiliki kelipatan 1000. Dalam penulisan satuan pengukuran 

sering mengalami kerancuan antara b dan B yang tentu berbeda maksud, ketika 



61 
 

menggunakan huruf “b” maka itu berarti bit jika menggunakan huruf “B” maka itu 

berarti Bytes. Penjelasan lebih lanjut mengenai satuan kapasitas penyimpanan yaitu 

sebagai berikut: 

1. bit 

Merupakan singkatan dari binary digit atau sering disebut dengan angka biner, 

dimana 1bit mewakili angka 0 atau 1. Angka ini merupakan satuan terkecil yang 

nantinya akan diolah didalam computer. bit akan mengalir menjadi sinyal-sinyal 

listrik, dimana angka 0 berarti off sedangkan 1 berarti on. 

2. Byte 

Terbentuk dari delapan bit (1Byte = 8bit), 1 Byte mewakili angka desimal dari 0 

sampai dengan 255.  Byte digunakan untuk mewakili huruf-huruf, alfabet romawi, 

symbol-simbol, angka-angka dan beberapa karakter tambahan dalam bentuk kode 

ASCII (American Standart Code for Information). Contoh symbol huruf alfabet “a” 

akan direkam kedalam kode ASCII dengan kode 97 pada angka desimal dan 

menterjemahkan kedalam angka biner sebagai 11000001 yang merupakan 1byte 

data. 

3. Kilo byte 

KiloByte merupakan kelipatan perseribu, namun 1 kilobyte tidak berarti sama 

dengan 1000byte karena didalam komputer 1 KB akan dikonversi menjadi 1024 

byte. Hal ini dikarenakan dalam computer hanya mengenal angka biner, maka 1 

kilobyte sama dengan 1024 byte.  

4. Megabyte 

Megabyte merupakan kelipatan dari Kilobytes, dimana 1 megabytes mewakili 1024 

kilobytes sama dengan 1.048.576 byte.   

5. Gigabyte 

Ukuran ini biasanya banyak digunakan pada media penyimpanan harddisk, namun 

seiring dengan perkembangan zaman ukuran penyimpanan ini juga dapat digunakan 

pada media flashdisk, maupun memory card. 1 gigabyte sama dengan 1024 MB. 

6. Terabyte 

Kemajuan teknologi mampu melahirkan kapasitas memori yang semakin besar, 

ukuran Terabyte mampu mewakili 1.009.511.627.776 byte, dimana 1 terabyte = 
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1024 gigabytes. Kapasitas memori dengan satuan terabyte dapat dijumpai pada 

hardis maupun memory pada computer mainframe.  

7. Petabyte 

1 Petabyte = 1024 terabyte sama dengan 1024x1024x1024x1024x1024 = 

1.125.899.906.842.624 byte. 

Lebih lengkap ukuran penyimpanan dapat dilihat sebagai berikut: 

1 Bit = 1 Binary Digit terdiri dari angka 0 atau 1 

8 Bits = 1 Byte 

1024 Bytes = 1 Kilobyte 

1024 Kilobytes = 1 Megabyte 

1024 Megabytes = 1 Gigabyte 

1024 Gigabytes = 1 Terabyte 

1024 Terabytes = 1 Petabyte 

1024 Petabytes = 1 Exabyte 

1024 Exabytes = 1 Zettabyte 

1024 Zettabytes = 1 Yottabyte 

1024 Yottabytes = 1 Brontobyte 

1024 Brontobytes = 1 Geopbyte 

1024 Geopbyte = 1 Saganbyte 

1024 Saganbyte = 1 Pijabyte 

1024 Pijabyte = 1 Alphabyte 

1024 Alphabyte = 1 Kryatbyte 

1024 Kryatbyte = 1 Amosbyte 

1024 Amosbyte = 1 Pectrolbyte 

1024 Pectrolbyte = 1 Bolgerbyte 

1024 Bolgerbyte = 1 Sambobyte 

1024 Sambobyte = 1 Quesabyte 

1024 Quesabyte = 1 Kinsabyte 

1024 Kinsabyte = 1 Rutherbyte 

1024 Rutherbyte = 1 Dubnibyte 

1024 Dubnibyte = 1 Seaborgbyte 

1024 Seaborgbyte = 1 Bohrbyte 

1024 Bohrbyte = 1 Hassiubyte 

1024 Hassiubyte = 1 Meitnerbyte 

1024 Meitnerbyte = 1 Darmstadbyte 

1024 Darmstadbyte = 1 Roentbyte 

1024 Roentbyte = 1 Coperbyte 

Akses Media Penyimpanan 

Pada prinsipnya media penyimpanan menyediakan kebutuhan penyimpanan data 

didalam komputer. Data akan disimpan dalam ruang yang sudah disediakan oleh 

perangkat penyimpanan didalam komputer. Secara akses media penyimpanan 

dalam melakukan proses membaca (read) dan menulis (write) data didalam media 

penyimpanan.  

1. Read : proses untuk membaca data dari dalam media penyimpanan 

tersebut yang kemudian dipindahkan kedalam media penyimpanan lainnya.  
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2. Write : proses menulis atau memindahkan data dari penyimpanan lain 

kedalam media penyimpanan tersebut.  

 

Pemilihan media penyimpanan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna, banyak sekali contoh media penyimpanan yang dapat digunakan dalam 

menyimpan data multimedia diantaranya adalah: 

1. Kaset Pita : merupakan kaset berbentuk pita magnetic yang digunakan 

merekam data dalam format suara 

 
Gambar 35. Kaset Pita (Sumber: joss.co.id) 

 

2. Audio Video Cassette  : hampir sama dengan kaset pita, data 

direkam dalam pita magnetic, hanya saja pada audio video cassette dapat 

merekam gambar bergerak (video) dan suara (audio). 

 

 
Gambar 36. Audio Video Cassette (Sumber: m.kaskus.co.id) 

3. Disket   :  media penyimpanan yang tebuat dari cakram magnetic 

lentur, dimana kapasitas disket tidak terlalu besar yakni sekitar 1,44MB. 
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Gambar 37. Media Penyimpanan Disket (Sumber: bukalapak.com) 

4. Zip Disk  : merupakan media penyimpanan dalam bentuk disk 

berukuran menengah. Awalnya ukuran zip disk sekitar 100 MB, kemudian 

dmeningkat menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. 

 

Gambar 38. Media Penyimpanan ZiP Disk (Sumber: ebay.co.au) 

5. Flash Disk : merupakan media penyimpanan portable menggunakan 

port USB untuk dapat terhubung dengan komputer. 

 
Gambar 39. Media Penyimpanan Flash Disk (Sumber: tianrosandhy.com) 

 

6. Harddisk : merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat 

non-volatile memory. 
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Gambar 40. Media Penyimpanan Hardisk (Sumber: ebay.com) 

 

7. SSD (Solid State Drive) : perangkat penyimpanan yang tersusun 

menggunakan serangkaian IC yang digunakan sebagai memori untuk 

menyimpan data dan informasi.  

 
Gambar 41. Media Penyimpanan SSD (Sumber: tokopedia.com) 

8. LD (Laser Disk) : piringan optic yang berfungsi untuk menyimpan video dan 

film, LD merupakan media penyimpan data pada cakram optic yang pertama 

kali dikomersialkan. 

 
Gambar 42. Media Penyimpanan Laser Disk (Sumber: commons wikimedia.org) 

 

9. CD (Compact Disk)  : berupa piringan optic yang digunakan tidak 

hanya menyimpan data video dan audio namun dapat menyimpan data digital 
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lainnya.CD menggunakan laser infra merah 780nm untuk membaca dan 

menulis data dalam disk. 

 
Gambar 43. Media Penyimpanan dalam Bentuk Kepingan CD 

(Sumber: tokowayame.com) 

 

10. DVD  : berupa cakram optic yang dapat digunakan untuk 

menyimpan data multimedia dengan kualitas yang jauh lebih baik dari 

kualitas VCD. DVD menggunakan laser inframerah 650nm untuk membaca 

dan menulis data dalam piringan disk.  

 
Gambar 44. Media Penyimpanan dalam Bentuk DVD 

(Sumber: jasareplikasicd.com) 

11. Blue Ray Disk : berupa cakram optic yang digunakan untuk menyimpan 

data digital dengan kualitas tinggi. Blue ray menggunakan laser biru – ungu 

untuk membaca dan menulis data pada cakram optic. 
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Gambar 45. Media Penyimpanan Blue Ray Disk 

(Sumber: shutterstock.com) 

 

12. XD (Extreme Digital) Card : kartu memori yang dikembangkan oleh 

Olympus dan Fuji yang digunakan sebagai media penyimpanan puntuk 

produk-produk kamera keluarannya. 

 
Gambar 46. Media Penyimpanan XD Card (Sumber: bhineka.com) 

 

13. MMC (Multimedia Card) : kartu memori dimana bentuknya lebih besar 

ketimbang memory stick dan dapat dipergunakan pada slot SD Card. 

 
Gambar 47. Media Penyimpanan MMC Card (Sumber:en.wikipedia.org) 
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14. SD (Secure Digital) Card : berbentuk dan berukuran sama dengan 

MMC namun, memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. 

 
Gambar 48. Media Penyimpanan SD Card (Sumber: tokopedia.com) 

 

15. Micro SD : berukuran lebih kecil dari miniSD. Banyk digunakan pada 

perangkat smartphone, karena memiliki kapasitas penyimpanan sampai 

16GB. 

 
Gambar 49. Media Penyimpanan Micro SD (Sumber: bhineka.com) 

 

16. Compact Flash : memori yang banyak digunakan pada kamera digital, 

dimana compact flash memiliki kecepatan transfer data yang paling cepat 

karena memiiki chip controller. 

 
Gambar 50. Media Penyimpanan Compact Flash Card 

(Sumber: id.aliexpress.com) 
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Format File System 

Secara standard ketika menggunakan perangkat penyimpanan, tentu perlu 

melakukan proses format pada perangkat tersebut. Hal ini biasanya dilakukan 

ketika perangkat penyimpanan terkena virus atau akan digunakan untuk keperluan 

lainnya. Secara umum perangkat penyimpanan akan diformat FAT32 ataupun 

FAT16, namun sebenarnya masih ada beberapa format file sistem yang dapat 

digunakan diantaranya NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, dan lainnya. Beberapa 

penjelasan mengenai format file sistem yang dapat digunakan yaitu: 

1. FAT16 

Pertama kali dikenalkan oleh Microsoft DOS, dimana sistem ini di desain untuk 

mengatur file floppy drive dan mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya 

digunakan untuk mengatur hardisk. FAT16 merupakan sistem berkas yang dapat 

menyimpan 216unit alokasi. Maksimal kapasitas berkas pada FAT16 yaitu sebesar 

4GB. 

2. FAT32 

Merupakan singkatan dari File Allocation Table 32 (32 KB). Dimana format file 

sistem ini digunakan pada sistem operasi Windows 95 SP2 yang merupakan 

lanjutan pengembangan dari FAT16. FAT32 mampu bekerja pada sistem operasi 

yang berbeda, seperti pada linux.  

3. NTFS (New Technology File System) 

Merupakan file sistem yang pertama kali dikenalkan pada sistem operasi Windows 

NT. NTFS merupakan file sistem yang sangat berbeda disbanding teknologi FAT. 

4. EXT2 

Jenis file sistem yang biasanya digunakan pada sistem operasi linux. Merupakan 

salah satu file sistem yang paling baik dan digunakan sebagai dasar distribusi pada 

linux. 

5. EXT3 

EXT3 merupakan pengembangan dari EXT2. 

6. EXT4 
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Merupakan format file sistem yang keempat, dimana EXT4 merupakan 

pengembangan dari EXT3. 

 

Teknologi Masa Depan 

Perkembangan perangkat penyimpanan yang terus menyusut, membuat adanya 

upaya baru untuk menciptakan sebuah perangkat penyimpanan diantaranya yaitu: 

1. Cloud Storage 

Merupakan teknologi penyimpanan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam 

menampung data. Data akan di kelola pada sejumlah server oleh pihak penyedia 

layanan. 

2. DNA (deoxyribonucleic acid) 

Peneliti dari Columbia University dan New York Genome Cente menguji DNA 

yang digunakan untuk menampung data. Hasilnya satu gram DNA dapat menyipan 

file informasi hingga mencapai 2,2 juta GB data. Penyimpanan menggunakan DNA 

mampu bertahan hingga lebih dari 600 tahun tanpa melakukan penulisan ulang. 

 

Gambar 51. Teknologi DNA (Sumber: lipi.go.id) 

 

RANGKUMAN 

 

1. Dari segi proses akses multimedia memiliki karakteristik data,  

• Data bersifat voluminous sehingga membutuhkan data rate tinggi dan 

berukuran besar 
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• Data bersifat real-time sehingga membutuhkan low delay dalam proses 

transfer data. 

• Bersifat interaktif, membutuhkan sinknronasi dan proses yang interactive. 

2. Cara kerjanya akses konten multimedia dari sisi pengguna yaitu: 

• Multimedia stand alone, merupakan sistem multimedia yang meiliki 

minimal media penyimpanan (harddisk, CD room, DVD, Flopy disk) 

kemudian memiliki alat input (mouse, keyboard, mic, joystic, dan lainnya), 

alat output (monitor, printer, speaker, dan lainnya) dan alat pemroses 

untuk mengolah data multimedia.  

• Multimedia berbasis jaringan, sistem ini terhubung dengan jaringan 

dengan bandwith yang besar, hal ini dikarenakan perlu adanya sharing 

sistem pada jaringan, seperti pada proses video conference, game online, 

augmented reality dan lainnya. 

3. Ciri dari penyimpanan data dalam komputer yaitu: 

• Volatile  : data dalam memori ini dapat ditulis dan dihapus secara 

berulang. Sifat penyimpanan pada memori ini bersifat sementara dan akan 

hilang ketika tidak menerima aliran listrik.  

• Non-Volatile : jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya 

digunakan sebagai media untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan 

oleh BIOS, EFI, maupun firmware lainnya. Data yang tersimpan pada 

memori ini sifatnya permanen, tidak akan hilang meskipun listrik 

dimatikan.  

 

 

 

 

4. Terdapat 4 perbedaan perangkat penyimpanan yaitu: 

• Primary Storage :  media penyimpanan yang berfungsi untuk 

menyimpan data yang bersifat primer yang biasa disebut sebagai memori 

internal.  
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• Secondary storage : jenis penyimpanan permanen yang disimpan untuk 

melayani pemrosesan data yang dilakukan CPU. 

• Tertiary storage : merupakan sebuah sistem penyimpanan yang 

terdiri dari satu atau lebih storage drives dan sebuah media library 

otomatis yang akan menangani offline storage berdasarkan perintah 

komputer. 

• Offline storage : merupakan sebuah sistem dimana media 

penyimpanan dapat dengan mudah dipindahkan dari storage device tanpa 

memerlukan jaringan internet, namun membutuhkan media fisik seperti 

flashdisk, hardisk, CD, DVD dan yang lainnya.  

5. Format file sistem yang dapat digunakan yaitu: 

• FAT16 : Pertama kali dikenalkan oleh Microsoft DOS, dimana sistem ini 

di desain untuk mengatur file floppy drive dan mengalami beberapa kali 

perubahan hingga akhirnya digunakan untuk mengatur hardisk. FAT16 

merupakan sistem berkas yang dapat menyimpan 216unit alokasi. 

Maksimal kapasitas berkas pada FAT16 yaitu sebesar 4GB. 

• FAT32 : Merupakan singkatan dari File Allocation Table 32 (32 KB). 

Dimana format file sistem ini digunakan pada sistem operasi Windows 95 

SP2 yang merupakan lanjutan pengembangan dari FAT16. FAT32 mampu 

bekerja pada sistem operasi yang berbeda, seperti pada linux.  

• NTFS (New Technology File System) : Merupakan file sistem yang 

pertama kali dikenalkan pada sistem operasi Windows NT. NTFS 

merupakan file sistem yang sangat berbeda disbanding teknologi FAT. 

• EXT2 : Jenis file sistem yang biasanya digunakan pada sistem operasi 

linux. Merupakan salah satu file sistem yang paling baik dan digunakan 

sebagai dasar distribusi pada linux. 

• EXT3 : EXT3 merupakan pengembangan dari EXT2. 

• EXT4 : Merupakan format file sistem yang keempat, dimana EXT4 

merupakan pengembangan dari EXT3. 
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TUGAS 

 

1. Menurut pengamatan anda, teknologi apa yang akan berkembang dimasa 

yang akan datang? 

2. Apa perbedaan dari distribusi multimedia secara online dan offline? 

perantara media apa yang digunakan dalam proses distribusinya? 

3. Jelaskan karakteristik penyimpanan data berdasarkan letak didalam 

komputer! 

4. Sebutkan format file system yang anda gunakan dalam media 

penyimpanan anda (komputer/laptop dan flashdisk) yang anda miliki. 

Sebutkan alasan mengapa menggunakan format file system tersebut. 

5. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 jenis media penyimpanan yang sering 

anda gunakan beserta kapasitasnya! 
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BAB IV 

PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami tahapan produksi multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa memahami tipe aplikasi multimedia 

• Memahami siklus pengembangan sistem multimedia 

• Memahami pengembangan multimedia interaktif 

• Memahami contoh pengembangan multimedia interaktif 

 

Definisi Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif (MMI) merupakan multimedia dilengkapi dengan pengontrol 

yang dikendalikan oleh pengguna, sehingga dapat memilih secara aktif adegan yang 

diinginkan. Pengguna juga dapat bermain dengan simulasi maupun permainan yang 

telah disediakan. Dalam MMI menambahkan unsur keenam yaitu aspek 

interaktifitas. 

Menurut (Green & Brown, 2002) dalam multimedia interaktif dapat 

menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, 

audio, video, animasi dan unsur interaktifitas. Karakteristik terpenting dalam 

multimedia interaktif yaitu, pengguna tidak hanya memperhatikan media atau objek 

saja, namun juga dituntut untuk berinteraksi. Aspek interaktif pada multimedia 

dapat berbentuk navigasi, simulasi, permainan, dan latihan soal. Contoh multimedia 

interaktif yaitu game, dan multimedia pembelajaran. 
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Dalam mengembangkan MMI memiliki kekurangan, berupa penggunaan biaya 

yang lebih mahal dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih Panjang. Tingkat kesulitan 

dalam pembuatan juga membuat MMI membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. 

Namun dalam penggunaannya akan jauh lebih menarik ketimbang hanya 

menggunakan multimedia yang bersifat pasif.  

 
Gambar 52. Multimedia Interaktif  

(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 

Tipe Persentasi Multimedia 

Jika menyampaikan informasi kepada pengguna, tentu butuh persentasi yang 

menarik, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengurang kebosanan 

pada audiens. Penggunaan MMI saja tentu tidak cukup, namun dengan 

menggabungkan elemen-elemen terkait maka akan jenuh lebih menarik dan lebih 

memudahkan ketika melakukan persentasi. Terdapat beberapa tipe persentasi yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan MMI oleh pengguna yaitu: 

1. Persentasi Liniear 

Persentasi jenis ini dapat digunakan oleh pengguna ketika ingin melihat informasi 

dalam urutan yang tetap. Pengguna tidak dapat melompat secara bebas ke halaman 

yang diinginkan, karena pengguna hanya dapat bergerak maju dan mundur untuk 
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melihat informasi. Jenis persentasi ini bersifat logis dan berbentuk sederhana, cocok 

untuk persentasi kecil. Contoh penggunaan persentasi ini seperti powerpoint. 

 

  

Gambar 53.  Bentuk Persentasi Liniear (Sumber: dokumentasi pribadi) 

2. Persentasi Hierarki 

Jenis persentasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat isi konten yang 

disajikan secara mendalam pada topik tertentu. Hampir sama dengan model linear 

namun, pada sub topik tertentu pengguna dapat masuk dan melihat materi lebih 

dalam. Pada persentasi hierarki, pengguna tidak hanya dapat bergerak maju atau 

mundur namun dapat melompat pada sub materi tertentu yang disediakan dalam 

persentasi.  

 

Gambar 54. Bentuk Persentasi Hierarki (Sumber: dokumetasi pribadi) 

3. Persentasi Non-Linear  

Jenis persentasi ini memungkinkan pengguna untuk bergerak secara bebas dalam 

melakukan persentasi. Pada model non liniear pengguna dapat secara interaktif, 

fleksibel dan bebas memilih menu yang disediakan.  

 
Gambar 55. Bentuk Persentasi Non-Liniear (Sumber: dokumentasi pribadi) 

4. Persentasi Campuran  

Pada persentasi jenis campuran, memungkinkan pengembang menggabungkan 

beberapa jenis persentasi dalam satu produk. Jenis persentasi ini sering disebut 
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dengan persentasi komposit, karena berbentuk gabungan dari bagian-bagian model 

linier, hirarkis, dan juga non-linier. 

 

Gambar 56. Bentuk Persentasi Campuran (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Tahap Pengembangan Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 57. Tahapan Pengembangan Multimedia (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pengembangan multimedia memiliki tiga tahapan yaitu input, proses dan output. 

Pada proses input, data-data multimedia baik berupa teks, gambar, video, suara 

maupun animasi akan diambil menggunakan bantuan device, unduhan melalui 

jaringan internet, maupun membaca dari file yang sudah tersedia didalam komputer. 

Kemudian pada tahap selanjutnya komponen multimedia akan di proses didalam 

komputer menggunakan tools yang sudah disediakan sesuai dengan spesifikasi 

multimedia yang akan diolah. Di sini komponen multimedia akan mengalami 

proses penambahan effect, transisi, penggabungan, penambahan maupun 
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pengurangan komponen, convert, dan proses editing lainnya. Tahapan trakhir 

berupa output yang dapat dinikmati pengguna, baik berupa persentasi, disimpan 

kembali berupa file maupun didistribusikan melalui jaringan internet.  

 

Multimedia Devlopment Life Cycle 

Menurut Luther 1994 dalam Sugiarto (2018) pengembangan multimedia 

menggunakan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) memiliki 6 tahapan 

yaitu concept (pengonsepan), design (pendesignan), material collecting 

(pengumpulan materi), assembly (pembuatan), testing (pengujian), dan distribution 

(pendistribusian). 

 

Gambar 58. Tahapan Pengembangan Multimedia Menggunakan MDLC 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Dari keenam tahapan pada gambar 15 tidak harus berurutan dalam pengerjaannya, 

boleh saling bertukar posisi, namun tahap awal tetap harus melalui tahap konsep 

terlebih dahulu. Tahapan-tahapan pengembangan multimedia dapat dijeaskan 

sebagai berikut: 

1. Tahap konsep 

Dalam tahap konsep hal-hal yang harus ditangkap yaitu,  

✔ Tujuan membuat aplikasi  : apakah aplikasi yang dibuat nanati untuk 

memberikan informasi, hiburan, pelatihan, tutorial atau yang lainnya. Dipakai 

oleh perseorangan atau group, dipakai pada komputer atau ditayangkan 

ditelevisi. 
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✔ Sasaran pengguna program : umur & tingkat pendidikan, kebutuhan dan 

harapan pemakai, etnik, gender, budaya,warna dan logo yang disukai, aspek 

psikologis. 

✔ Bentuk aplikasi  : dalam bentuk persentasi atau interaktif,  

2. Tahap Prancangan 

Dalam tahap ini tim membuat spesifikasi rinci pada arsitektur program, gaya 

tampilan dan bahan yang akan digunakan didalam program. Pada tahap ini biasanya 

menggunakan storyboard untuk menggambarkan rancangan dari produk yang akan 

dibuat.  

3. Tahap Pengumpulan Bahan 

Pada tahap ini, tim akan mengumpulkan segala bahan yang diperlukan dalam 

pembuatan produk. Bahan-bahan tersebut dapat berupa gambar, video, animasi, 

audio, maupun teks yang dapat di desain sendiri ataupun memang sudah disediakan 

secara. Tahap ini dapat dikerjakan secara parallel dengan tahap assembly. 

4. Tahap Pembuatan  

Pada tahap ini semua bahan-bahan multimedia yang sudah dikumpulkan akan di 

devlop sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dalam storyboard bagan alir 

(flowchart), dan struktur navigasi yang telah dibuat pada tahap design. 

5. Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan setelah aplikasi selesai dikerjakan. Pada tahap ini 

aplikasi akan dijalankan dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Terdapat dua 

jenis pengujian yang dilakukan, yang pertama melakukan uji alpha test dimana 

yang mengujian program dilakukan oleh pembuat atau lingkungan tim devlopment. 

Selanjutnya setelah lolos pada uji alpha test, maka akan diuji menggunakan uji beta 

test, dimana dalam pengujian ini akan melibatkan pengguna akhir sebagai tester.  

6. Tahap Pemasaran 

Merupakan tahap akhir dari proses devlopment aplikasi, dimana aplikasi yang 

sudah dibuat akan di simpan kedalam media penyimpanan kemudian di 

distribusikan kepada pengguna. Tahapan ini akan dilakukan evaluasi terhadap 

produk yang telah di distribusikan di pasaran, hal ini dimaksudkan sebagai bahan 

evaluasi dan konsep untuk pengembangan produk selanjutnya.  
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Model Pengembangan Multimedia 

Menurut Schwier and Misanchuk 1999 dalam Ahmad 2010 mejelaskan terdapat 

beberapa jenis pengembangan multimedia diantaranya adalah, model latihan (drill), 

model bimbingan (tutorial), model simulasi (simulation) dan model permainan 

(game). Menurut Alessi & Trollip 1993 dalam Ahmad 2010 merinci format 

pengembangan tersebut sebagai berikut 

1. Model Drill 

Merupakan salah satu model pengembangan multimedia dengan memberikan 

latihan-latihan soal kepada pengguna. Hal ini ditujukan untuk menguji 

keterampilan dan kemampuan para pengguna melalui kecepatan dalam 

menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan didalam program.  

2. Model Tutorial 

Merupakan model pengembangan multimedia dengan memberikan bimbingan 

kepada pengguna dengan menggunakan bantuan komputer, tujuannya adalah 

memberikan bantuan kepada pengguna agar lebih mudah mempelajari suatu materi. 

Model tutorial dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk yaitu, sebagai modul 

ajar, program bimbingan jarak jauh maupun sistem belajar jarak jauh. 

Format bimbingan dalam model ini yaitu: 

✔ Pendahuluan (introductory section) : berisi informasi tujuan yang 

diharapkan dari pengguna.  

✔ Penyajian materi (present information)  : materi yang disajikan kepada 

pengguna sebagai bahan untuk dipelajari. 

✔ Pertanyaan dan respon (question and response) : sebagai bahan 

evaluasi yang diberikan kepada pengguna. 

✔ Nilai dan umpan balik (judge and feedback) : digunakan untuk 

menampilkan hasil dari evaluasi serta umpan balik yang diberikan oleh 

program.  

3. Model Simulasi 
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Simulasi dapat memberikan model konsep yang komplek terhadap suatu kejadian 

tertentu. Model simulasi merupakan model CBI bertujuan memberikan pengalaman 

belajar yang lebih kongkrit melalui penciptaan truan-tiruan dalam bentuk animasi 

untuk menjelaskan konten yang dibuat, hal ini dimaksudkan agar konten lebih 

menarik dan hidup dengan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak dan 

paduan warna yang serasi dan harmonis 

4. Model Games 

Pengembangan dengan model permainan / games memberikan pengalaman belajar 

dalam bentuk permaianan didalam komputer.  Tujuan pengembangan model ini 

yaitu memberikan suasana belajar yang dikemas dalam bentuk permainan, sehingga 

pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan dan lebih menantang. 

Keseluruhan permainan yang disajikan memberikan motivasi berkompetisi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Model permainan selain digunakan untuk proses 

belajar dapat juga digunakan untuk melatih kemampuan dalam memecahkan 

masalah, kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemampuan dalam 

berkomunikasi, melatih sikap, melatih etika dan kerja sama. 

 

Storyboard 

Storyboard merupakan suatu sketsa gambar yang tersusun secara berurutan, 

berdasarkan naskah. Dengan adanya storyboard, pengembang dapat 

menyampaikan ide secara lebih mudah dan detail kepada programmer, hal ini 

tentunya dapat digunakan untuk menyatukan persepi sesuai dengan analisa yang 

telah dilakukan. Multimedia storyboard merupakan storyboard yang digunakan 

untuk merancang multimedia interaktif. Dalam membuat multimedia storyboard 

harus dapat mempersentasikan teks, audio, grafik, animasi, video, dan aspek 

interaktif. Storyboard awalnya dibuat oleh seorang animator bernama Webb Smith 

pada tahun 1933. Ide membuat storyboard bermula dari rangkaian gambar terpisah 

yang disusun di papan buletin untuk membuat suatu alur cerita.  Dalam 

mengembangkan multimedia sering memanfaatkan storyboard, seperti pada 

pembuatan animasi, aplikasi, maupun filem.  
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Menurut beberapa ahli menjelaskan definisi storyboard yang dirangkum melalui 

beberapa situs online, diantaranya adalah: 

1. Menurut Halas, storyboard merupakan rangkaian gambar yang dibuat secara 

manual untuk memberikan gambaran/ penjelasan tentang suatu jalan cerita 

2. Menurut Luther, storyboard merupakan deskripsi pada setiap scene dengan 

tujuan menjelaskan objek dan perilakunya dengan jelas. 

3. Menurut Cristiano, storyboard merupakan sebuah outline atau draft dari 

sebuah produksi berupa gambar-gambar yang beruntun. 

 

Beberapa fungsi storyboard yaitu: 

1. Media yang digunakan sebagai pedoman pada tahap analisis dan 

perancangan.  

2. Dapat digunakan untuk mendeteksi dini kesalahan pada tahap 

pengembangan, sehingga akan lebih mudah diperbaiki. 

3. Berperan sebagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai refrensi 

untuk semua tim pengembang. 

4. Dalam pembuatan filem, sangat bermanfaat untuk menggambarkan alur cerita 

dari filem yang akan dibuat. 

 

Langkah yang harus diperhatikan dalam membuat storyboard yaitu: 

1. Mencari point penting baik berupa ide maupun konsep yang akan ditampikan 

dalam storyboard. 

2. Memilih media yang cocok digunakan untuk membuat storyboard. 

3. Menentukan alur dan kronologi dari naskah yang dibuat. 

4. Membuat sketsa visual dalam semua frame 

 

Informasi penting yang harus ada dalam sebuah storyboard yaitu: 

1. Gambaran layer, halaman maupun frame 

2. Tata letak, warna dan ukuran grafik 

3. Jenis teks, warna teks, ukuran, tipe font. 
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4. Narasi, animasi, video, audio, interaksi pengguna, durasi waktu (jika 

dibutuhkan) 

 

 

Gambar 59. Potongan Contoh Storyboard Naskah Filem Animasi 

(Sumber: id scribd.com) 
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Gambar 60. Potongan Contoh Storyboard Aplikasi Media Pembelajaran 

(Sumber: Dokument Pribadi) 
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Science 4 

 

Gambar 61. Hasil Implementasi Storyboard kedalam Media Pembelajaran 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 62. Potongan Contoh Storyboard Game 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Scence 3 

 

 
Scence 4 

Gambar 63. Implementasi Storyboard Game 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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RANGKUMAN 

1. Multimedia interaktif (MMI) merupakan multimedia dilengkapi dengan 

pengontrol yang dikendalikan oleh pengguna, sehingga dapat memilih 

secara aktif adegan yang diinginkan. 

2. Tipe persentasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan MMI oleh 

pengguna yaitu 

• Persentasi Liniear: Persentasi jenis ini dapat digunakan oleh pengguna 

ketika ingin melihat informasi dalam urutan yang tetap. Pengguna tidak 

dapat melompat secara bebas ke halaman yang diinginkan, karena 

pengguna hanya dapat bergerak maju dan mundur untuk melihat 

informasi.  

• Persentasi Hierarki: Jenis persentasi ini memungkinkan pengguna untuk 

melihat isi konten yang disajikan secara mendalam pada topik tertentu.  

• Persentasi Non-Linear: Jenis persentasi ini memungkinkan pengguna 

untuk bergerak secara bebas dalam melakukan persentasi. Pada model 

non liniear pengguna dapat secara interaktif, fleksibel dan bebas memilih 

menu yang disediakan.  

• Persentasi Campuran: Memungkinkan pengembang menggabungkan 

beberapa jenis persentasi dalam satu produk. Jenis persentasi ini sering 

disebut dengan persentasi komposit, karena berbentuk gabungan dari 

bagian-bagian model linier, hirarkis, dan juga non-linier. 

3. Pengembangan multimedia memiliki tiga tahapan yaitu input, proses dan 

output. 

4. pengembangan multimedia menggunakan Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC) memiliki 6 tahapan yaitu concept (pengonsepan), design 

(pendesignan), material collecting (pengumpulan materi), assembly 

(pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (pendistribusian). 

5. Menurut Alessi & Trollip 1993 model pengembangan multimedia yaitu: 

• Model Drill: Model pengembangan multimedia dengan memberikan 

latihan-latihan soal kepada pengguna. Hal ini ditujukan untuk menguji 
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keterampilan dan kemampuan para pengguna melalui kecepatan dalam 

menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan didalam program.  

• Model Tutorial: Model pengembangan multimedia dengan memberikan 

bimbingan kepada pengguna dengan menggunakan bantuan komputer, 

tujuannya adalah memberikan bantuan kepada pengguna agar lebih 

mudah mempelajari suatu materi.  

• Model Simulasi: Model simulasi merupakan model CBI bertujuan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit melalui penciptaan 

truan-tiruan dalam bentuk animasi untuk menjelaskan konten yang 

dibuat, hal ini dimaksudkan agar konten lebih menarik dan hidup dengan 

memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak dan paduan warna yang 

serasi dan harmonis 

• Model Games: Pengembangan dengan model permainan / games 

memberikan pengalaman belajar dalam bentuk permaianan didalam 

komputer.  Tujuan pengembangan model ini yaitu memberikan suasana 

belajar yang dikemas dalam bentuk permainan, sehingga pembelajaran 

akan lebih menarik, menyenangkan dan lebih menantang.  

6. Storyboard merupakan suatu sketsa gambar yang tersusun secara 

berurutan, berdasarkan naskah. Sedangkan multimedia storyboard 

merupakan storyboard yang digunakan untuk merancang multimedia 

interaktif. 

7. Fungsi storyboard yaitu: 

• Media yang digunakan sebagai pedoman pada tahap analisis dan 

perancangan.  

• Dapat digunakan untuk mendeteksi dini kesalahan pada tahap 

pengembangan, sehingga akan lebih mudah diperbaiki. 

• Berperan sebagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai 

refrensi untuk semua tim pengembang. 

• Dalam pembuatan filem, sangat bermanfaat untuk menggambarkan alur 

cerita dari filem yang akan dibuat. 
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TUGAS 

Buatlah sebuah storyboard media pembelajaran / game (minimal 20 frame sketsa 

visual) dengan ketentuan: 

1. Menentukan judul, dan genre dari game atau jenis media yang akan 

dibuat. 

2. Menentukan point penting dari konsep yang akan dibuat dalam 

storyboard 

3. Menentukan alur dan kronologi dari storyboard secara terurut. 

4. Membuat sketsa visual dalam semua frame secara lengkap. 
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BAB V 

DISTRIBUSI MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami proses distribusi data multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa mengetahui proses distribusi data multimedia didalam sistem. 

• Mahasiswa mengetahui jenis-jenis media distribusi data multimedia. 

 

Distribusi Multimedia 

Dalam proses pendistribusian multimedia dapat digunakan dengan dua cara yaitu 

secara online yang distribusikan melalui jaringan internet dan secara offline yang di 

distribusikan menggunakan perangkat penyimpanan seperti CD, DVD dan media 

penyimpanan lainnya serta menggunakan saluran komunikasi multimedia seperti 

siaran televisi, radio dan satelit.  

Dari sisi penggunaan perangkat pengakses konten multimedia yang didasari sesuai 

dengan sistem kerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Multimedia stand alone  

Merupakan perangkat pengakses konten multimedia yang memiliki minimal 

perangkat input (keyboard, mouse, mic, sensor), storage (hardisk, CD room, DVD), 

proses dan perangkat output (monitor, speaker, printer). 

2. Multimedia berbasis jaringan 

Merupakan perangkat pengakses konten multimedia yang terhubung langsung 

dengan jaringan dengan bandwith besar. Multimedia berbasis jaringan biasanya 

disebut dengan multimedia webbased application. Contoh dari multimedia berbasis 
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jaringan yaitu, video convrence, game online intranet, augmented reality, video 

cast, dan lain-lain. 

 

Kemajuan dalam sistem komputasi menyebabkan semakin meningkatnya 

penggunaan layanan multimedia real-time melalui jaringan internet. Hal ini dapat 

dilihat dari penggunaan sistem streaming media seperti Real Network, RealPlayer, 

Apple QuickTime dan Microsoft Windows Media. 

 

Dalam melakukan pengiriman informasi multimedia melalui jaringan internet dapat 

digunakan dengan: 

1. Live Streaming 

Merupakan konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet, diamana 

pengguna tidak perlu melakukan editing dan post production pada konten yang di 

siarkan. Pengguna hanya perlu menyalakan device dan merekam video kapanpun 

yang diinginkan. Konten live streaming bersifat interaktif, diamana pengguna dapat 

langsung berkomentar selama penayangan video berlangsung. Biasanya video live 

streaming akan langsung tersimpan setelah penayangan selesai pada media 

penyimpanan online. Contoh aplikasi yang mendukung layanan live streaming 

seperti, Instagram, facebook, youtube dan lain-lain. 

 

Gambar 64. Proses Ditribusi Multimedia Live Streaming 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Informasi multimedia akan terhubung langsung dengan video dan audio encoder. 

Kemudian mesin encoding akan bertanggung jawab untuk menangkap, 

mendigitalisasi, dan mengompresi video analog yang masuk, selanjutnya informasi 

audio akan melewati bitstreams terkompresi yang dihasilkan ke server, yang 

merupakan asal dari konten streaming. 

 

2. Streaming On-demand 

Distribusi multimedia yang dilakukan secara streaming On-demand memiliki 

perbedaan besar dengan live streaming. Pada konten on-demand video tidak 

ditayangkan secara langsung, karena tidak terkoneksi dengan encoder dan server. 

Video akan di rekam terlebih dahulu, kemudian baru akan didistribusikan melalui 

server menggunakan file yang telah dikompresi.  

 

Gambar 65. Proses distribusi Multimedia secara On-Demand Streaming 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Mekanisme Quality of Service untuk Streaming Multimedia 

Dalam melakukan proses streaming tentunya perlu mengetahui komponen penting 

dalam sistem streaming yaitu: 

✔ Kompresi multimedia 
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File mentah berupa video dan audio harus dikompresi terlebih dahulu sebelum di 

transmisikan kedalam jaringan.  Tuntutan bandwith yang lebih rendah 

menyebabkan perlu adanya proses kompresi audio dan video. Pada video 

streaming, control kongesti sangat diperlukan, hal ini digunakan untuk 

menyesuaikan tingkat pengiriman ke bandwith yang tersedia didalam jaringan. 

Tujuan dari proses kongesti ini agar video yang akan ditayangkan dapat bersifat 

scalable sehingga budah beradaptasi dengan bandwith yang berfariasi didalam 

jaringan.  

✔ Control Quality of Service (QoS) 

Tujuan dari control QoS yaitu untuk memaksimalkan kualitas video dan 

menghindari kemacetan akibat adanya paket loss. 

✔ Servis distribusi media 

Dukungan jaringan yang memadai sangat membantu dalam mengurang delay 

transportasi dan paket loss ketika mendistribusikan multimedia, hal ini 

dimaksudkan agar kualitas multimedia yang ditayangkan memiliki kualitas yang 

baik hingga sampai kepada pengguna.  

✔ Server streaming 

Merupakan layanan straming yang memegang peran penting, hal ini dimaksudkan 

agar layanan streaming yang ditayangkan memiliki kualitas tinggi.  Server 

streaming diperlukan untuk mendukung operasi kontrol interaktif dan digunakan 

untuk mengelola data multimedia ketika mengalami kendala waktu distribusi.  

✔ Sinkronisasi media 

Sinkronasi media yang mengacu pada pemeliharaan waktu dalam satu aliran data 

dengan berbagai media stream, merupakan fitur utama yang membedakan 

multimedia streaming dengan aplikasi transportasi data tradisional. Protocol untuk 

melakukan streaming media dirancang untuk komunikasi antar pengguna dan 

server streaming.  

✔ Protocol media streaming 

Protocol akan langsung berhubungan dengan internet.  Tiga kategori protocol 

straming video yaitu: 
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✔ Network-layer protocols : berfungsi sebagai lapisan protocol jaringan 

pada video streaming 

✔ Protokol transport  : berfungsi menyediakan jaringan end-to-end 

untuk streaming aplikasi. 

✔ Protokol kontrol sesi  : berfungsi untuk mendefinisikan pesan dan 

prosedur dalam lapisan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengontrol 

pengiriman data multimedia selama sesi dibentuk. 

 

Media Streaming 

Merupakan teknologi yang memungkinkan distribusi multimedia dilakukan secara 

real time melalui jaringan internet. Media yang dikirim dalam media streaming 

berupa media digital (video, audio, dan data). Data akan dikirim dari sebuah 

aplikasi server kemudian ditampilkan secara real-time pada komputer pengguna. 

Komponen yang terdapat dalam streaming media berupa media source yaitu sumber 

media yang akan menampilkan konten persentasi, dimana sumber media yang 

digunakan harus bersifat live seperti kamera video maupun microphone. Jenis 

format streaming yang sering digunakan pada situs yang terdapat dialam jaringan 

internet dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

✔ Format Real Media (.rm / .ra /.ram) 

✔ Windows Media (.asf / .wmf / .asx)   

✔ QuickTime (.mov) 

 

Kendala yang sering dialami ketika melakukan streaming yaitu: 

✔ Ukuran bandwidth : sangat berpengaruh terhadap kualitas persentasi 

data stream. Ukuran data stream harus sesuai dengan kapasitas bandwidth 

jaringan. 

✔ Sinkronisasi dan delay : media harus tersinkronasi sesuai dengan timeline 

persentasi dan meminimalkan delay. Kondisi jaringan yang kuran stabil dapat 

mengakibatkan time line persentasi menjadi kacau. 
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✔ Interoperability  : semua konten multimedia yang dibuat idealnya 

harus dapat dimainkan pada semua jenis client, semua jenis perangkat 

computer, sistem operasi dan media player.  

 

Buffering 

Merupakan proses pengiriman video maupun audio yang sedang ditonton dan 

didengar. Meskipun data tidak di unduh secara langsung, namun dalam prosesnya 

data akan ditransfer dan dapat di nikmati secara langsung.  Buffering terjadi ketika 

proses transfer data didalam jaringan. Secara sederhana buffering dapat diartikan 

sebagai jeda waktu yang dirasakan oleh pengguna ketika mengakses konten 

multimedia baik video maupun audio didalam jaringan internet. Proses buffering 

dapat terjadi ditengah-tengah proses streaming, hal ini biasanya terjadi ketika 

bandwith yang diperlukan untuk memutar streaming tidak cukup atau tidak 

memenuhi besar bandwith yang seharusnya digunakan. 

 

Bandwidth 

Merupakan kapasitas transfer yang dapat ditransmisikan dalam ukuran waktu yang 

telah pasti. Bandwidth biasanya dibuat dengan satuan waktu bit per second (bps) 

hal ini tentunya berbeda dengan peralatan digital yang menggunakan Hertz (Hz) 

atau ukuran cycle per seken dalam melakukan transfer data. Semakin kecil ukuran 

bandwidth maka akan semakin lama proses pertukaran data terjadi, namun jika 

semakin besar ukuran bandwidth maka akan semakin cepat proses pertukaran data 

yang terjadi dan semakin banyak pula data yang dapat melalui jaringan dalam satu 

waktu.      

 

Media Server 

Media server digunakan untuk mendistribusikan konten on demand streaming 

kepada pengguna. Media server bertanggung jawab mencatat semu aktifitas 

streaming yang digunakan untuk kebutuhan statistic dan billing. Player, dibutuhkan 

untuk menampilkan konten multimedia yang diterima dari media server. File 

khusus berupa metafile nantinya digunakan untuk mengaktifkan player dari 
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halaman website. Metafile berisi keterangan dari masing-masing konten 

multimedia yang didistribusikan akan diteruskan ke web browser untuk diunduh 

pada player yang tepat.  

Broadcasting 

Broadcasting adalah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan 

baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan. Layanan ini 

dapat menyebarkan data dari server menuju beberapa client yang dilakukan secara 

parallel dengan akses yang cepat dari sumber audio dan video. Jaringan 

broadcasting dapat berupa: 

✔ TV Internet  

✔ Radio Internet  

✔ Knowledge Management  

✔ Radio Komunitas 

✔ Radio Swasta 

 

Internet Radio 

Merupakan layanan penyiaran radio yang ditransmisikan melalui jaringan internet. 

Penyiaran yang di lakukan melalui internet disebut dengan webcasting. Internet 

radio dikenal juga dengan web radio atau sering juga disebut dengan radio 

streaming maupun E-radio. Layanan internet radio dapat diakses oleh pengguna 

dimanapun dan kapanpun selama tersedia akses internet. Internet radio dapat 

menyediakan saluran audio secara terus menerus dan tidak memiliki kontrol 

oprasional penyiaran seperti media penyiaran tradisional, namun internet radio 

tetap memiliki layanan program sama seperti radio tradisional.  

 

Internet TV 

Internet TV sering disebut dengan nama Television on the Desktop (TOD), 

Television over Internet Protocol (TV over IP) maupun Televisi Protokol Internet, 

Vlog, dan juga Vodcast. Internet TV merupakan situs web yang memiliki tayangan 

video yang terkonsep, diperbaharui secara teus menerus dan tetap mengikuti 
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peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar serta dapat diakses oleh pengguna 

secara bebas. Untuk dapat mengakses layanan internet tv, pengguna hanya perlu 

terhubung dengan jaringan internet broadband berlangganan. Tayangan yang ada 

didalaminternet TV sangat berbeda jauh dengan tayangan yang ada didalam TV 

konvesional, meskipun keduanya menayangkan banyak acara, namun tayangan 

didalam internet TV lebih beragam dibandingkan dengan stasiun TV biasa.   

 

Smart TV 

Smart TV disebut juga dengan TV pintar merupakan teknologi dengan konsep 

televisi masa depan dimana produk televisi memiliki akses jaringan internet. 

Pengguna juga dapat mengoperasikan music dan video dari berbagai belahan dunia. 

Beberapa sistem kerja smart TV yaitu: 

✔ Smart TV memiliki prosesor sehingga pengguna dapat mengoperasikannya 

seperti layaknya komputer. 

✔ Smart TV dapat merekam program acara pada TV dan sewaktu-waktu dapat 

memutarnya kembali (Fitur Playback). 

✔ Perlu adanya jaringan internet untuk dapat terhubung dengan program acara 

TV. 

 

Knowledge Management (KM) 

Serng disebut dengan manajemen pengetahuan, dimana KM merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, 

menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali untuk 

keperluan didalam organisasi. KM akan mengkombinasikan antara proses dan 

sarana teknologi informasi untuk mengelola, menyimpan, menyediakan serta 

memfasilitas proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan melalui suatu jaringan 

elektronik. Kemajuan perkembangan multimedia merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih 

interaktif kepada pengguna. 
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Radio Komunitas 

Radio komunitas atau radio Pendidikan atau radio sosial atau radio alternative 

merupakan stasiun radio yang didirikan dan dikelola oleh sebuah komunitas.  

Pelaksana penyiaran radio komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran 

komunitas. Radio komunitas berbeda dengan radio swasta, dimana perbedaannya 

terletak pada tata cara pengelolaan serta tujuan pendirian. Dalam radio komunitas 

perlu adanya keterlibatan komunitas dalam pengelolaan radio. Tujuan kegiatan 

penyiaran pada radio komunitas yaitu, memberikan layanan informasi sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh anggota komunitas sehingga kketerlibatan anggota 

sangat penting dalam perumusan program radio. Sedangkan pada radio swasta, 

memiliki tujuan mencari pendengar sebanyak-banyaknya sehingga rating pada 

radio swasta sangat diperlukan.  

 

Multimedia Courseware 

Merupakan software yang digunakan untuk proses pembelajaran, dimana aplikasi 

dirancang sesuai dengan ilmu yang akan di perdalam. Dalam penggunaannya 

multimedia courseware dapat digunakan untuk belajar tanpa didampingi oleh guru.  

 

Hypermedia 

Hypermedia merupakan media yang tidak hanya memuat data berupa teks saja, 

namun beberapa komponen multimedia lain seperti video, animasi, suara dan 

gambar juga ada didalamnya. Website atau sering disebut dengan worl wide web 

(www) merupakan contoh dari hypermedia.  

 

Video Convrence 

Dalam video converence terdapat fasilitas untuk mempertemukan dua atau lebih 

pengguna menggunakan jaringan broadband. Pengguna dapat terhubung melalui 

gambar dan suara dengan pengguna yang lain secara langsung. Video converence 

dapat digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh dan juga dapat digunakan 

pada kegiatan-kegiatan rapat. 
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Multimedia Masa Depan 

✔ Digital Living Network Alliance (DLNA) :  merupakan sebuah 

organisasi nirlaba perdagangan kolaboratif yang bertujuan menetapkan 

standar yang memungkinkan produk-produk elektronik dapat terhubung 

dan berbagi konten satu dan yang lainnya.  

✔ Total Digital Convergence   : merupakan penggabungan 

media-media yang digunakan untuk satu tujuan. Konvergensi dapat 

menggabungkan saluran-saluran outlet seperti media cetak, radio, televisi 

dan internet yang digunakan secara bersama dengan teknologi portable dan 

proses intraktifitasnya melalui persentasi digital.  

✔ Next Generation Over the Top Multimedia Services (NOTTS) : 

Merupakan jaringan paket switch yang mampu melayani berbagai layanan 

telekomunikasi dengan mengintegrasikan teknologi broadband dan 

narrowband, mampu menyediakan layanan QoS dan memungkinkan akses 

tanpa batas ke berbagai penyedia layanan untuk mendukung mobilitas 

pengguna dimana saja dan kapan saja. 

 

RANGKUMAN 

1. Proses pendistribusian multimedia dapat digunakan dengan dua cara yaitu 

secara online yang distribusikan melalui jaringan internet dan secara offline 

yang di distribusikan menggunakan perangkat penyimpanan seperti CD, 

DVD dan media penyimpanan lainnya serta menggunakan saluran 

komunikasi multimedia seperti siaran televisi, radio dan satelit. 

2. Dari sisi penggunaan perangkat pengakses konten multimedia yang 

didasari sesuai dengan sistem kerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

• Multimedia stand alone: Merupakan perangkat pengakses konten 

multimedia yang memiliki minimal perangkat input, storage proses dan 

perangkat output. 

• Multimedia berbasis jaringan: Merupakan perangkat pengakses konten 

multimedia yang terhubung langsung dengan jaringan dengan bandwith 
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besar. Multimedia berbasis jaringan biasanya disebut dengan multimedia 

webbased application.  

3. Dalam melakukan pengiriman informasi multimedia melalui jaringan 

internet dapat digunakan dengan: 

• Live Streaming: Merupakan konten video yang disiarkan secara langsung 

melalui internet, diamana pengguna tidak perlu melakukan editing dan 

post production pada konten yang di siarkan. Pengguna hanya perlu 

menyalakan device dan merekam video kapanpun yang diinginkan. 

• Streaming On-demand: Video tidak ditayangkan secara langsung, karena 

tidak terkoneksi dengan encoder dan server. Video akan di rekam terlebih 

dahulu, kemudian baru akan didistribusikan melalui server menggunakan 

file yang telah dikompresi.  

4. Kendala yang sering dialami ketika melakukan streaming yaitu: ukuran 

bandwidth, sinkronisasi dan delay, interoperability. 

5. Buffering merupakan jeda waktu yang dirasakan oleh pengguna ketika 

mengakses konten multimedia baik video maupun audio didalam jaringan 

internet. 

6. Bandwidth merupakan kapasitas transfer yang dapat ditransmisikan dalam 

ukuran waktu yang telah pasti yang biasanya dibuat dengan satuan waktu 

bit per second (bps). 

7. Media server berfungsi untuk mendistribusikan konten on demand 

streaming kepada pengguna. Media server bertanggung jawab mencatat 

semu aktifitas streaming yang digunakan untuk kebutuhan statistic dan 

billing. 

8. Broadcasting adalah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara 

bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada 

jaringan. 

9. Internet Radio: Merupakan layanan penyiaran radio yang ditransmisikan 

melalui jaringan internet. 
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10. Internet TV merupakan situs web yang memiliki tayangan video yang 

terkonsep, diperbaharui secara teus menerus dan tetap mengikuti peristiwa 

yang terjadi dilingkungan sekitar serta dapat diakses oleh pengguna secara 

bebas. 

11. Smart TV merupakan teknologi dengan konsep televisi masa depan dimana 

produk televisi memiliki akses jaringan internet. 

12. Knowledege Management merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan 

mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali untuk keperluan 

didalam organisasi. 

13. Radio komunitas merupakan stasiun radio yang didirikan dan dikelola oleh 

sebuah komunitas. 

14. Multimedia Courseware, merupakan software yang digunakan untuk 

proses pembelajaran, dimana aplikasi dirancang sesuai dengan ilmu yang 

akan di perdalam. 

15. Hypermedia merupakan media yang tidak hanya memuat data berupa teks 

saja, namun beberapa komponen multimedia lain seperti video, animasi, 

suara dan gambar juga ada didalamnya. 

16. Video converence merupakan media untuk mempertemukan dua atau lebih 

pengguna menggunakan jaringan broadband. Pengguna dapat terhubung 

melalui gambar dan suara dengan pengguna yang lain secara langsung. 

17. Multimedia masa depan 

• Digital Living Network Alliance (DLNA)   

• Total Digital Convergence    

• Next Generation Over the Top Multimedia Services (NOTTS) 

 

TUGAS 

1. Jelaskan perbedaan on Deman Streaming dan Live Streaming! 

2. Bagaimana pendapat anda tentang perkembangan distribusi sistem 

multimedia saat ini? Dampak apa yang anda rasakan dengan adanya 

distribusi multimedia secara online? 
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3. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 media yang digunakan untuk distribusi 

data-data multimedia! 

4. Kendala apa yang sering anda alami ketika mengirimkan / 

mendistribuskikan data multimedia didalam jaringan? Solusi apa yang 

anda lakukan untuk mengatasinya? 

5. Sebutkan minimal 3 aplikasi multimedia courseware yang anda ketahui! 

Jelaskan fitur unggulan yang disediakan dalam aplikasi tersebut! 

 



104 
 

BAB VI 

MASA DEPAN MULTIMEDIA 
 

 

 

Capaian Pembelajaran: 

Mahasiswa mampu memahami masa depan multimedia 

Tujuan Pembelajaran: 

• Mahasiswa mengetahui trend kemajuan teknologi multimedia dimasa 

depan. 

• Mahasiswa mengetahui trend aplikasi dan layanan multimedia di masa 

depan. 

 

Peluang Bisnis Digital di Indonesia 

Bisnis digital Perkembangan teknologi digital memiliki manfaat yang dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Bisnis digital merupakan salah 

satu peluang yang sangat menjanjikan dengan memanfaatkan perkembangan 

internet yang semakin maju. Bisnis digital dapat diprediksi akan semakin tubuh dan 

berkembang lebih besar dimasa mendatang. Salah satu media online menuliskan 

pertumbuhan tren bisnis digital di Indonesia mengalami kenaikan dengan nilai 

ekonomi sebesar US$ 27M dimana angka ini naik sekitar 49% dari tahun 2015.  

Beberapa jenis bisnis digital yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk 

mendapatkan sumber penghasilan dianataranya adalah: 

1. Penyedia layanan optimasi web menggunakan paid traffic dan SEO.  

2. Penyedia jasa iklan didalam sosial media 

3. Penyedia jasa backlink website 

4. Penyedia layanan endors melalui akun media sosial 
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Selain bisnis digital yang telah di sebutkan diatas masih banyak lagi jenis bisnis 

yang dapat dimanfaatkan menggunakan internet. Bisnis digital yang semakin 

berkembang, salah satunya adalah perdagangan elektronik atau yang sering disebut 

dengan e-commerce dibuat untuk proses transaksi bisnis dengan memanfaatkan 

website dan jaringan internet. Kemudahan dalam proses transaksi membuat potensi 

e-commerce di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata.   Pertumbuhan e-

commerce di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 40%, dimana 

sektar 93,3 juta pengguna terhubung dengan internet.   Internet tidak hanya 

digunakan untuk mencari informasi dan chatting, namun masyarakat kini 

menjadikan internet sebagai peluang untuk berbisnis. Keuntungan yang dapat 

diberikan dengan adanya e-commerce bagi pengguna yaitu: 

1. Dapat menghemat waktu dan biaya : dengan adanya e-commerce dapat 

menghemat waktu dan biaya, pengguna tidak perlu datang ke toko, namun 

cukup mengunjungi situs toko online dengan malakukan beberapa klik saja, 

maka transaksi sudah dapat diakukan. 

2. Lebih cepat dalam mencari produk: melalui situs-situs e-commerce, 

pengguna dapat mencari produk yang diinginkan. Pengguna cukup 

mengetikkan kata kunci pada kotak pencarian, hal ini dimaksudkan untuk 

mempersempit pencarian produk berdasarkan kategori yang disediakan.  

3. Buka selama 24 jam : pengguna dapat mencari produk yang diinginkan 

kapanpun tanpa ada batasan waktu, karena toko online berjalan selama 24 

jam.   

4. Perbandingan produk lebih mudah : pengguna dapat dengan mudah 

membandingkan produk yang ditawarkan oleh situs e-commerce, hal ini 

dimaksudkan agar pengguna mendapatkan harga dan kwalitas terbaik.  

5. Biaya lebih rendah : berbelanja melalui e-commerce biasnya memiliki 

perbandingan harga yang lebih murah ketimbang barang yang di took 

konvensional. Tidak jarang situs-situs tersebut menwarkan diskon yang 

sangat menggiurkan bagi konsumen. 
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Situs e-commerce tidak hanya menawarkan produk berupa barang namun juga 

menyediakan jasa seperti transportasi online, revarasi, rental dan lain-lain. 

Beberapa situs yang berkembang pesat di Indonesia diantaranya yaitu: 

1. Bukalapak  : merupakan situs e-commerce yang berfokus 

memfasilitasi usaha kecil menengah (UKM) untuk bisa membuka toko online 

dengan sistem pembayaran dan transaksi yang aman, baik bagi penjual 

maupun pembeli. 

2. Lazada Indonesia : merupakan took online yang menyediakan berbagai 

jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak, hingga alat kesehatan 

dan produk kecantikan. 

3. OLX   : merupakan e-commerce dengan model listing atau 

perusahaan iklan baris 

4. Tokopedia  : merupakan situs e-commerce dengan model 

marketplace C2C (customer to customer). Pelaku usaha yaitu pengusaha 

dengan skala mikro dan menengah (UMKM) dan juga usaha perorangan 

dapat melakukan pengembangan pada bidang usahanya. 

5. Blibli   : model bisnis e-commerce dengan model bisnis 

shopping mall, dimana brand yang dijual hanya produk-produk ternama.  

6. Tiket.com  : model bisnis e-commerce dengan model toko online 

B2C (Business to Consumer) 

7. Elevenia   : merupakan situs belanja online yang memiliki 

konsep open marketplace. 

Evolusi aplikasi dan Sistem Informasi 

Komputer generasi pertama disebut dengan main frame, dimana ukuran komputer 

pada saat itu berukuran besar dan hanya dimiliki oleh perusahaan besar. Semakin 

berkembangnya teknologi, maka inovasi dalam bidang piranti meluncurkan jenis 

komputer yang jauh lebih kecil dan canggih dari ukuran sebelumnya. Inovasi dalam 

bidang teknologi akan meningkat seiring dengan laju perkembangan zaman yang 

semakin maju. Kemajuan teknologi memungkinkan pengguna untuk mengakses 

data dengan cepat.  Teknologi informasi juga tidak ingin mengalami ketertinggalan. 
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Saat ini tren penggunaan internet sudah merebak ke segala penjuru dunia, bahkan 

hampir sebagian besar aplikasi-aplikasi computer sudah terhubung dengan jaringan 

internet.  

 

Start Up Terpopuler 

Selain istilah e-commerce yang sering dijumpai sebagai salah satu jenis bisnis 

digital, start-up juga merupakan bagian dari sekian jenis bisnis digital yang 

berkembang pesat di Indonesia. Start-up sendiri merupakan sebuah perusahaan 

rintisan yang belum lama beroperasi. Sebagian besar perusahaan merupakan 

perusahaan baru dan masih berada dalam fase pengembangan serta penelitian untuk 

menemukan segmen pasar yang tepat.  

Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan – perusahaan rintisan yang telah 

berhasil meraup jutaan bahkan miliaran income dalam satu bulan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Rama Mamuaya yang merupakan CEO dari dailysocial.net 

perusahaan start-up di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu: 

1. Startup Perdagangan 

2. Startup Aplikasi  

3. Startup pencipta game online 

 

Perkembangan perusahaan rintisan atau startup sangat erat kaitannya dengan istilah 

unicorn, decacorn dan hecacorn. Masing- masing istilah memegang nilai valuasi 

yang berbeda-beda. Perusahaan yang berada dalam taraf unicorn, merupakan 

perusahaan startup yang telah memiliki valuasi sebesar USD 1 miliar. Perusahaan 

yang berada pada level unicorn yaitu Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia 

dimana data diambil pada bulan januari 2019. Perusahaan yang berada pada 

decacorn merupakan perusahaan startuo yang memiliki valuasi sebesar USD 10 

miliar. Perusahaan yang berada pada level decacorn yaitu Uber, Grab, Palantir 

Technologies, Didi Chuxing, WeWork dan lain-lain. Dominasi perusahaan yang 

berada dalam taraf decacorn merupakan perusahaan rintisan Amerika Serikat dan 

Cina, dimana jumlah perusahaan startup yang berada pada level ini sebanyak 15 

perusahaan dari total keseluruhan sebanyak 300 perusahaan. Sementara hectocorn 
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atau yang disebut juga super unicorn merupakan startup yang telah memiliki valuasi 

sebesar USD 100 miliar. Perusahaan yang berada pada level hecacorn yaitu, 

Google, Microsoft, Apple dan Facebook.  

 

Berkembangnya media sosial dan perangkat smartphone, membuat perusahaan 

start-up semakin berkembang.  

 

Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) 

Perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan dalam peluang 

berbinis, namun juga membawa perubahan dalam beberapa bidang. Teknologi yang 

marak dikembangkan akhir-akhir ini yaitu teknologi virtual reality dan augmented 

reality. Dimana masing-masing teknologi memiliki perbedaan tersendiri yaitu: 

 

1. Virtual Reality 

Merupakan teknologi dimana pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan 

yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan yang digambarkan dalam teknologi 

VR berupa objek tiga dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi 

langsung dengan penggunanya.  Teknologi VR banyak digunakan dalam bidang 

medias, penerbangan, arsitektur, hiburan dan lain-lain. Salah satu contoh VR dalam 

bidang hiburan yaitu game First Peson Shooter (FPS), pengguna akan merasa 

berada didalam game dan mengikuti alur permaian yang ada didalamnya.  

 
Gambar 66. Teknologi VR (Sumber: carisinyal.com) 

2. Augmented Reality 
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Merupakan integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real 

time. Teknolgi AR menggunakan lingkungan yang sebenarnya dengan 

menambahkan informasi baru diatasnya. Teknologi AR banyak digunakan dalam 

bidang medis, militer, komunikasi dan manufaktur. Contoh yang sering digunakan 

pengguna yaitu aplikasi translate, dimana aplikasi ini memungkinkan 

penterjemahan bahasa asing yang di tangkap menggunakan kamera smartphone.  

 
Gambar 67. Permainan Pokemon Go dengan memanfaatkan teknologi AR 

(Sumber: bigstockphoto.com) 

Intraktive Learning 

Interactive learning atau yang disebut dengan pembelajaran interaktif merupakan 

model pembelajaran dengan melibatkan interaksi-interaksi antara lingkungan, guru, 

murid, dan materi yang diajarkan.  Unsur interaksi merupakan element substansial 

dari aktifitas pembelajaran, murid harus diberikan peluang seluas-luasnya agar 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 

Unsur interaktifitas merupakan fitur utama dari pembelajaran multimedia, dalam 

proses pembelajaran terdapat respon dari pengguna yang dapat diintegrasikan 

menjadi pembelajaran yang dikontrol sendiri oleh pengguna. Model pembelajaran 

interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar menjadi jauh lebih 

menarik dan menjadikan penggunanya lebih aktif untuk membangun pengetahuan 

melalui penyelidikan terhadap pertanyaan yang diajukan, karena dalam model 

pembelajaran interaktif pengguna akan diberikan kesempatan untuk membuat 

pertanyaan dan penyelidikan tentang topik yang dipelajari.  
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Distance Learning 

Distance Learning merupakan sebuah model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang 

dapat dijadikan sebagai solusi dalam kegiatan belajar mengajar yang terkendala 

sumber daya manusia, waktu dan tempat. Model PJJ dibagi menajdi beberapa 

bagian yaitu: 

1. PJJ dalam lingkup e-learning : sebuah media dengan memanfaatkan 

jaringan online untuk menunjang proses belajar mengajar. Sistem dapat berisi 

modul ajar, materi ajar, soal-soal latihan dan forum diskusi.  

2. PJJ dalan bentuk pelatihan jarak jauh : dalam sistem ini menerapkan adanya 

tatap muka antara tutor dan audien dalam proses belajar mengajar, sehingga 

diharapkan kompetensi keterampilan dari pelatihan yang dilakukan memiliki 

kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.  

3. PJJ yang dilakukan untuk Pendidikan pada Perguruan Tinggi (PT) : dalam 

sistem ini proses perkuliahan dilakukan secara online melalui internet, dosen 

dan mahasiswa akan bertatap muka secara online melalui aplikasi convrence.  

 

Perkembangan Teknologi Mobile 

Teknologi mobile berupa telpon genggam (telegram) atau sering di sebut dengan 

handphone (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang memiliki kemampuan 

dasar yang sama dengan telpon konvensional, perbedaannya hanya terletak pada 

keperaktisan yang bersifat portable serta penggunaannya tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telpon karena sudah tersambung langsung dengan jaringan 

nirkabel. 

Teknologi yang semakin maju membuat perangkat telekomunikasi semakin 

berkembang, perkembangan bermula pada ponsel generasi 0 yang hanaya dapat 

mengirimkan pesan satu arah hingga kini sudah berada pada generasi ke 4 dengan 

kemampuan akses internet, memutar musik dan video, menangkap dan merekam 

objek, menjalankan sistem operasi, menyimpan file, dan lain-lain. 
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Di Indonesia terdapat dua jaringan yang digunakan oleh telpon nirkabel yaitu sistem 

Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan sistem Code Division 

Multiple Access (CDMA).  

1. sistem Global System for Mobile Telecommunications (GSM)  

Merupakan jaringan komunikasi yang bekerja dengan mengirimkan data pada 

sebuah slot pada waktu tertentu. Slot ini akan mengatur jalur untuk setiap 

sambungan yang ada dengan rentang paket waktu yang sangat cepat. Metode 

pengiriman data pada GSM menggunakan Time Division Multiple Access (TDMA) 

yaitu waktu sebagai perantara untuk mengakses data, jika waktu sudah digunakan 

oleh pengguna maka pengguna lain tidak dapat mengaksesnya.  

2.  Code Division Multiple Access (CDMA) 

Merupakan jaringan komunikasi dengan cara kerja mengirimkan data dengan 

bentuk kode yang unik.  Kode unik akan melakukan pengaturan pada paket data 

yang akan dikirim. Jika ingin melakukan koneksi, maka kode unik akan membuat 

akses yang berbeda untuk setiap pengguna, sehingga pengguna dapat 

berkomunikasi bebas dengan pengguna lainnya.  

 

Bagi para pengguna telpon pintar atau smartphone tentu tidak akan asing dengan 

penggunaan simbol “G” pada jaringan yang sering muncul pada layar. Simbol 

tersebut merupakan singkatan dari Generation atau generasi dari perkembangan 

jaringan. Dalam perkembangannya jaringan memiliki beberapa generasi yang 

dimulai dari 1G sampai sekarang hampir berada pada jaringan 5G. Masing-masing 

generasi tentu memiliki spesifikasi sendiri. 

1. First Generation (1G) :   merupakan generasi awal dari jaringan 

komunikasi. 1G merupakan sinyal radio yang ditransmisikan dalam bentuk 

sinyal analog.  Jaringan 1G dapat digunakan untuk berkirim pesan dan 

melakukan panggilan telpon, namun pada generasi ini ketersediaan jaringan 

masih sangat terbatas.  

2. Second Generation (2G) : merupakan generasi yang pertama 

menawarkan pesan teks SMS dan layanan data. 2G memiliki fitur keamanan 

yaitu menggunakan enkripsi digital pada suatu percakapan. 2G menggunakan 
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jaringan digital sehingga dapat meningkatkan kualitas panggilan dan dapat 

mengurangi transmisi data yang kompleks.  

3. Third Generation (3G) : jaringan komunikasi yang dapat digunakan untuk 

mengakses internet melalui perangkat smartphone.  Transfer data pada 

jaringan 3G jauh lebih cepat dari jaringan 2G. pada generasi 3G pengguna 

dapat melakukan panggilan menggunakan video atau yang sering disebut 

dengan video call. 

4. Fourth Generation (4G) : pada jaringan 4G menawarkan banyak fitur 

dan nilai tambah dari 3G. selain mempunyai kecepatan yang lebih cepat 

ketimbang 3G yaitu berkisar antara 100Mbps – 1Gbps fitur lain seperti 

chatting, jejaring social, permaianan, video dan yang lainnya dapat dinikmati 

jauh lebih baik dari pada 3G. 

5. Five Generation (5G) : merupakan jaringan komunikasi dimasa mendatang, 

dimaan generasi ini rencanya akan dimulai pada tahun 2020. Perkembangan 

5G diprediksi mampu melakukan transfer data dalam perangkat dan yang 

lainnya dengan kecepatan jauh lebih cepat ketimbang 4G yaitu satu mili 

perdetik. 

 

Peluang Karir pada Bidang Multimedia 

Bidikan usaha dalam bidang multimedia, muncul setelah semakin maraknya 

penggunaan berbagai perangkat teknologi komunikasi sebagai tren gaya hidup.  

Berbagai sektor industri sudah memanfaatkan multimedia, seperti industri game, 

industri televisi, konten pembelajaran, mobile apps dan yang lainnya. Mayarakat 

yang menekuni bidang multimedia tentu memiliki banyak peluang untuk 

mengembangkan karir, hal ini dikarenakan penggunannya dapat bekerja dengan 

banyak media. Masyarakat tinggal memilih media yang akan dikembangkan sesuai 

dengan keahlian yang dikuasai sehingga memiliki nilai jual tinggi. Beberapa 

peluang karir dalam bidang multimedia yang dapat dikembangkan yaitu: 

1. Illustrator : Merupakan bidang pekerjaan yang menyediakan jasa untuk 

membuat gambar ilustrasi pada biro periklanan, koran, majalah, buku, 

percetakan, pembuat storyboard filem dan lain-lain.   
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2. Animator : Bidang pekerjaan animator memiliki tanggung jawab 

dalam membuat gambar-gambar yang akan digunakan untuk memproduksi 

konten animasi baik untuk filem, iklan, game dan lain-lain. pekerjaan dalam 

bidang animasi tidak terbatas hanya untuk 2D namun juga animasi 3D.  

3. Komikus : hampir sama dengan pekerjaan illustrator, bedanya terletak 

pada alur cerita yang digambarkan, jika illustrator lebih banyak 

menggambarkan sebuah kejadian tertentu dengan gambar pelengkap. Namun 

pada komikus memuat alur cerita komplek yang dibuat dalam bentuk gambar 

berurutan.  

4. Designer : bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam mendesign 

kemasan produk, design iklan, desig produk fashion, design interior dan lain-

lain.  

5. Fotografer : merupakan pekerjaan dalam bidang jasa yang dapat 

digunakan untuk mengabadikan suatu moment. Beberapa pekerjaan yang 

terkait dengan fotografi yaitu, foto produk, foto jurnalistik, foto free wedding, 

dokumentasi pernikahan, pesta, for model dan lainnya.  

6. Video shooting : bidang pekerjaan ini hampir sama dengan fotographer, 

hanya saja bidang ini mengambil shoot moment berupa gambar bergerak 

untuk direkam didalam kamera.  

7. Periklanan : pekerjaan dalam bidang ini memberikan peluang kepada 

yang ingin berkarir untuk mendesain kontem-konten menarik yang 

diperuntukkan untuk mengiklankan suatu produk. 

8. Broadcast pada stasiun TV : pekerjaan dalam bidang broadcast memiliki 

bidang seperti, penyiar radio, penyiar televisi, editor video, pengatur musik, 

kameramen, sutradara, dan lain-lain. 

9. Game Modeler : masyarakat yang memiliki passion dalam game memiliki 

peluang karir menjadi seorang game modeler atau biasa disebut dengan game 

designer. Pekerjaan ini mencakup pembuatan alur cerita, latar permaiann, set 

aturan permaianan, pembuatan karakter & propoerti. 

10. Design Media Interktif : pekerjaan ini menuntut untuk dapat membuat 

design interaktif dengan melibatkan teks, suara, gambar, video, animasi dan 
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data-data yang dibutuhkan dalam membangung media. Biasanya yang 

membutuhkan pekerjaan ini adalah industry kreatif yang mengembangkan, 

website, game dan media pembelajaran. 

 

RANGKUMAN 

1. Jenis bisnis digital yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk 

mendapatkan sumber penghasilan dianataranya adalah: 

• Penyedia layanan optimasi web menggunakan paid traffic dan SEO.  

• Penyedia jasa iklan didalam sosial media 

• Penyedia jasa backlink website 

• Penyedia layanan endors melalui akun media sosial 

2. Start-up merupakan sebuah perusahaan rintisan yang belum lama 

beroperasi. Sebagian besar perusahaan merupakan perusahaan baru dan 

masih berada dalam fase pengembangan serta penelitian untuk menemukan 

segmen pasar yang tepat. Dimana perusahaan start-up di Indonesia dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu: 

• Startup Perdagangan 

• Startup Aplikasi  

• Startup pencipta game online 

3. Virtual Reality: merupakan teknologi dimana pengguna dapat berinteraksi 

dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. 

4. Augmented Reality: merupakan integrasi informasi digital dengan 

lingkungan pengguna secara real time.  

5. Interactive learning: merupakan model pembelajaran dengan melibatkan 

interaksi-interaksi antara lingkungan, guru, murid, dan materi yang 

diajarkan.   

6. Distance Learning: merupakan sebuah model Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ), yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam kegiatan belajar mengajar 

yang terkendala sumber daya manusia, waktu dan tempat.  
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7. Peluang karir dalam bidang multimedia yang dapat dikembangkan yaitu: 

• Illustrator 

• Animator 

• Komikus 

• Designer 

• Fotografer 

• Video shooting  

• Periklanan 

• Broadcast pada stasiun TV 

• Game Modeler 

• Design Media Interktif 

 
 

 

TUGAS 

1. Dalam mengembangkan perusahaan starup tentu erat sekali kaitannya 

denga istilah unicorn, decacorn dan hecacorn, yang tentunya masing-

masing istilah tersebut memiliki nilai valuasi yang berbeda-beda. 

Menurut anda apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut dalam 

pengembangan perusahaan startup? 

2. Karir apa yang ingin anda tekuni, khususnya didalam multimedia? 

Sebutkan alasannya! 

3. Peluang bisnis digital sangat menjanjikan, dimana banyak sekali bisnis 

konvensional beralih ke bisnis digital, hal ini dikarenakan bisnis digital 

semakin tumbuh dan berkembang. Jika anda mengembangkan bisnis 

digital, Ide apa yang ingin anda Kembangan dalam bisnis digital diamasa 

yang akan datang? Kemukakan alasannya! 

4. Menurut anda tend bisnis apa yang akan berkembang dimasa yang akan 

datang? Kemukakan alasannya! 

5. Apa perbedaan Virtual Reality dan Augmented Reality ? 
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GLOSARIUM 
 

 

Algoritma : Proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti 

dalam perhitungan atau operasi pemecahan 

masalah lainnya, terutama oleh komputer. 

Analog : Sinyal dengan bentuk gelombang yang cara 

kerjanya berkelanjutan, dimana sinyal analog 

membawa informasi data dengan cara mengubah 

karakteristik gelombang. 

Animasi : Gambar bergerak yang berasal dari kumpulan 

berbagai objek yang disusun secara khusus 

sehingga bergerak sesuai alur yang sudah 

ditentukan pada setiap hitungan waktu. 

Animator : Seorang seniman yang menciptakan berbagai 

ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-

olah bergerak pada saat ditayangkan 

Archive Comment : Pesan yang di arsipkan 

Assembly : Tahap pembuatan semua bahan atau objek 

multimedia 

Bandwith : Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data 

yang dihitung per detik. 

BIOS : Suatu program komputer yang dibuat dengan 

bahasa rakitan (Assembly) dimana tugasnya 

adalah untuk mengatur fungsi hardware pada 

perangkat komputer 

Bit 

 

: Satuan unit data terkecil dalam komputasi digital 

yang pada dasarnya terdiri dari satu digit biner 

(bisa berupa nilai 0 ataupun 1) 

Broadcast  Metode pengiriman data dengan mengirimkan 

data ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan 

pengecekan apakah titik dan tanpa memperhatikan 

data tersebut sampai atau tidak. 
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Button : Tombol pengontrol dalam sebuah sistem 

Bullets : Tanda yang dipakai untuk memberikan gambar 

tertentu pada daftar tulisan yang terdapat dalam 

satu alinea (paragraph). 

Byte : Kumpulan 8 bit yang digabung menjadi satu.  

Cakram Optik : Segala bentuk media rekam dengan kepingan 

cakram yang dapat diisi dengan informasi data 

multimedia dan dapat dibaca dengan cara di pindai 

secara optik menggunakan sumber sinar yang 

memiliki intensitas tinggi. 

Central Processing Unit 

(CPU) 

: Perangkat keras komputer yang memiliki tugas 

untuk menerima dan melaksanakan perintah dan 

data dari perangkat lunak. 

Chip Controller : Chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dapat 

menerima sinyal input, mengolahnya dan 

memberikan sinyal output sesuai dengan program 

yang diisikan ke dalamnya. 

Command Line Console : Prompt utama pada sebuah sistem komputer atau 

sistem operasi yang menggunakan perintah 

berbasis teks 

Communication Missing : Proses komunikasi yang tidak berjalan dengan 

lancar, hal ini dikarenakan pesan yang dikirim 

tidak tersampaikan secara keseluruhan. 

Concept : Proses mengidentifikasi dan mendefinisikan 

konsep, dengan jalan menemukan atribut yang 

esensial sesuai dengan pengertian konsep yang 

dipelajari  

Convert  Perintah untuk mengubah suatu file menjadi 

format yang berbeda agar dapat dibaca oleh 

aplikasi yang tertentu. 

Codec Audio : Program komputer yang mampu menyandikan 

aliran data digital sehingga dapat menterjemahkan 

audio 
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Default : Setelan tetap ketika menjalankan sebuah program 

atau aplikasi 

Delay : Teknik pemrosesan sinyal audio yang merekam 

sinyal input ke media penyimpanan dan kemudian 

memutarnya kembali setelah jangka waktu 

tertentu. 

Development : Mengembangkan fakta dari suatu pengetahuan 

yang sudah ada melalui contoh. Fakta yang 

dihasilkan akan melalui penelitian, yang 

menghasilkan teknologi baru.  

Design : Membuat spesifikasi secara rinci mengenai 

arsitektur          program, gaya, tampilan dan 

kebutuhan material untuk program. 

Digital : Suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 

dan 1 atau off dan on. 

Digitzed Picture : Proses mengolah gambar dari dokumen asli 

menjadi file digital dalam bentuk pixel. 

 

Duotone  Dua warna kontras. 

Ekstensi : Penanda yang menunjukkan isi suatu berkas 

Encode : Proses penempatan urutan karakter (huruf, angka, 

tanda baca, dan symbol tertentu) ke dalam format 

khusus sehingga menjadi sebuah sandi 

Error login : Keadaan yang terjadi ketika halaman sistem yang 

coba dibuka tidak dapat diakses. 

File : Kumpulan dari data dan informasi yang saling 

berhubungan dan juga tersimpan di dalam ruang 

penyimpanan sekunder 

Firmware : Perangkat yang kecil dan berada dalam perangkat 

lunak, berguna untuk membantu perangkat keras 

bergerak sesuai fungsinya 

Floppy Drive : Perangkat keras komputer yang digunakan sebagai 
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media pembaca sebuah disket atau Floppy disk, 

yang memiliki fungsi sama dengan perangkat CD 

/ DVD Rom 

Foto  Gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih 

yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu 

objek pada suatu waktu tertentu. 

Frame Per Second  Ukuran yang menggambarkan gerakan gambar 

yang ditampilkan secara berurutan 

Game : Sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan 

tertentu dengan tujuan refreshing. 

Gameplay : Cara kerja suatu game, yang terbentuk dari fitur-

fitur tertentu yang dimasukkan dalam aturan 

permainan. 

Grayscale : Campuran warna abu-abu, hitam, dan putih. 

GUI (Graphical User 

Interface) 

: antarmuka pengguna. GUI memungkinkan 

pengguna berinteraksi dengan sistem. 

Handphone : Alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa 

dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan 

untuk mengirimkan pesan berupa suara 

IC (Integrated Circuit : Gabungan beberapa komponen elektronika yang 

terdiri dari puluhan bahkan hingga jutaan yang 

saling terintegrasi dalam rangkaian elektronika 

Icon : Tampilan berupa simbol sebagai maskot dari suatu 

objek yang melambangkan fungsi objek itu sendiri 

Infra Merah : Radiasi gelombang elektromagnetik, yang 

memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 

mm 

Interlacing : Teknik untuk menggandakan frame rate dari 

sebuah video. 

LAB Color Model : Salah satu dari beberapa model warna yang 

diproduksi oleh Commission Internationale 

d’Eclairage (CIE), suatu organisasi yang 
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dipersembahkan untuk menciptakan standard 

untuk semua aspek cahaya 

Library : Sekumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi 

tertentu dan dapat dipanggil kedalam program lain 

Link : Pranala yang merujuk pada sebuah halaman satu 

ke halaman lain yang mempermudah akses 

berbagi informasi, atau merujuk pada penjelasan 

sebuah nilai yang terperinci. 

Low Delay : Keterlambatan dalam waktu transmisi data dari 

pengirim dan penerima. 

Material Collecting : Tahap pengumpulan bahan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan yang dikerjakan. 

Media Player : Perangkat lunak yang dapat memainkan berkas 

multimedia 

Microsoft DOS : Sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh 

komputer IBM 

Mode CMYK : Singkatan dari Cyan-Magenta-Yellow-blacK yang 

merupakan model warna berbasis pengurangan 

sebagian gelombang cahaya. 

Noise : Gangguan sinyal berupa suara yang tidak 

diinginkan. 

Optical Disc Drive : Penggerak cakram yang menggunakan sinar laser 

atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian 

dari proses membaca atau menulis data ke dalam 

atau dari cakram optik. 

Paid Traffic : Trafik yang berbayar 

Piringan Optik (Optical 

Disk) 

: Media penyimpanan data elektronik yang dapat 

ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser 

bertenaga rendah 

Pixel : Unsur gambar atau representasi titik terkecil 

dalam gambar yang dihitung per/inch dan akan 

terlihat berbentuk kotak kecil. 
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Portable : Aplikasi yang dapat dijalankan tanpa memerlukan 

instalasi pada sistem. 

RAM (Random Access 

Memory) 

: Hardware di dalam komputer yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan data sementara dan 

berbagai instruksi program. 

Real Time : Kondisi pengoperasian dari suatu sistem 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi 

oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu 

(deadline) yang jelas. 

RGB : Singkatan dari Red - Green - Blue yang merupakan 

model warna pencahayaan dipakai untuk alat 

masukan, seperti scanner maupun alat keluaran 

seperti display monitor. 

ROM (Read Only 

Memory) 

: Perangkat keras pada komputer berupa chip 

memori semikonduktor yang isinya hanya dapat 

dibaca saja. 

Root : System account yang memiliki kekuasaan absolut 

untuk mengakses dan mengeksekusi semua file, 

command, system, dalam sistem operasi berbasis 

linux 

Saluran alpha : Komponen warna yang mewakili tahap kelegapan 

warna yaitu, saluran merah, hijau dan biru. 

Scane : Adegan yang terjadi dalam suatu lokasi yang 

sama, pada saat yang sama. 

SEO (Search Engine 

Optimization) 

: Merupakan mesin pencari / mesin telusur, yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pencarian 

dalam mesin pencari. 

Server : Sistem komputer yang menyediakan sumber daya 

sebagai pusat penyimpanan data dan layanan 

khusus. 

Sinkronisasi : Proses secara bersama sama dan saling berbagi 

data bersama.  

Simbol : Sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang 
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terlihat yang menggantikan gagasan atau objek 

Software : Data yang diprogram, disimpan, dan diformat 

secara digital dengan fungsi tertentu. 

Sound system : Kumpulan perangkat yang digunakan untuk 

mengeraskan suara dari sumber suara. 

Startup : Semua perusahaan yang belum lama beroperasi 

atau perusahaan rintisan. 

String : Kumpulan dari karakter-karakter bertipe data char. 

Teori Brewster : Teori yang menyederhanakan warna yang ada di 

alam menjadi 4 kelompok warna, yaitu: warna 

primer, sekunder, tersier, dan warna netral. 

Tester : Orang yang mengetes suatu sistem / alat yang 

digunakan untuk mengetes. 

Testing : Tahap pengujian. Pengujian dilakukan setelah 

menyelesaikan tahap pembuatan dengan 

menjalankan aplikasi dengan melihat apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

Typografi : Kesenian dan teknik memilih dan menata huruf 

dengan pengaturan penyebarannya pada ruang 

yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu, 

guna kenyamanan membaca semaksimal 

mungkin. 

Typesetting : Proses pengaturan huruf, angka, dan karakter 

sebelum di cetak. 

Uncompressed : Format audio tanpa kompresi. 

Video Conference : Perangkat teknologi telekomunikasi interaktif 

yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi 

berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua 

arah audio dan video secara bersamaan, serta salah 

satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat 

dilihat oleh masing-masing pihak, begitupun 

sebaliknya 
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Visual Theme : Kesatuan visual unik yang terdiri atas warna, 

huruf, gambar dan suara, dalam sebuah aplikasi 

Voluminous : Mampu menghasilkan data data multimedia dalam 

jumlah besar. 

 

  



124 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ariyana, R. Y. (2018). Panduan Praktikum Multimedia D3. Yogyakarta: Akprind 

Press. 

Binanto, I. (2010). Multimedia Digital Dasar Teori dan Pengembangannya. 

Yogyakarta: CV. Andi Offset . 

Green, T. D., & Brown, A. (2002). Multimedia Project in The Classroom. USA: 

Crowin Press. 

Hasanah, U. (2017). Pengertian Optical Disk dan Jenis-Jenisnya. Retrieved from 

ilumtt.org: http://docplayer.info/115506199-Pengertian-optical-disk-dan-

jenis-jenisnya.html 

Hendriana, Y. (2014). Petunjuk Praktikum Pengantar Multimedia. Yogyakarta: 

Universitas Ahmad Dahlan. 

Herlambang, F. (2007). Membuat Efek Khusus dengan Action Script 2.0 Flash 8. 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

Hico. (n.d.). 10 Arti Warna dalam Psikologi Warna, Terpopuler Menurut Ahli. 

Retrieved from Goodmind.Id: https://goodminds.id/arti-warna/ 

Komputer, W. (2008). Video Editing dan Video Production. Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo. 

Mailanto, A. (2016, 03 21). Ini Perbedaan Virtual Reality & Augmented Reality. 

Retrieved from okezone: 

https://techno.okezone.com/read/2016/03/21/207/1342136/ini-perbedaan-

virtual-reality-augmented-reality 

Mukhlis, Y. (n.d.). Diktat Kuliah Pemrograman Multimedia. Retrieved from 

google.com: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja2bfb5uDjAhUA7XMBHW9zDFAQ

FjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fymukhlis.staff.gunadarma.ac.id

%2FDownloads%2Ffiles%2F6646%2Fmm6.pdf&usg=AOvVaw0AftV-

36JYh8hsxnXDAx1Y 

Puspitasari, A. I. (2019, Januari 09). Melihat Tren Bisnis Digital di Indonesia. 

Retrieved from Tribun Jogja: 

https://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/melihat-tren-bisnis-digital-di-

indonesia 



125 
 

Soenyoto, P. (2017). Animasi 2D. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

Sugiarto, H. (2018). Penerapan Multimedia Life Cycle pada Aplikasi Pengenalan 

Abjad dan Angka. Indonesian Journal on COmputer an Information 

Technology, 26-31. 

Sulianta, F. (2008). Komputer Forensik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

Sus. (2018, 02 16). SMK Jurusan Ini Banyak Dicari Perusahaan Zaman Now, Lho! 

Retrieved from Okezone: 

https://news.okezone.com/read/2018/02/13/65/1858958/smk-jurusan-ini-

banyak-dicari-perusahaan-zaman-now-lho 

Suyanto, M. (2005). Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing. 

Yogyakarta: CV. Andi Offset. 

Unknow. (2018, 12 30). Pengertian Gambar (Image) adalah: Jenis dan Fungsi. 

Retrieved from Rocket Manajemen: https://rocketmanajemen.com/definisi-

gambar/  

Unknow. (2019). Media Penyimpanan. Retrieved from Course Hero: 

https://www.coursehero.com/file/20514862/5-Media-Penyimpanan/ 

Unknow. (n.d.). Pengertian, Prinsip-Prinsip dan Perbedaan Animasi. Retrieved 

from dinus.ac.id: http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/materi1animasi.pdf 

Wibawanto, W. (2017). Desain dan Pemrograman Multimedia 

PembelajaranInteraktif. Jember: Penerbit Cerdas Ulet Kreatif. 

 

 



RYA
Typewritten text
 ISBN:978-623-7772-28-6


	Cover Depan.pdf (p.1)
	Kirim Revisi - Buku Multimedia - Renna Y.pdf (p.2-135)
	Cover Belakang.pdf (p.136)

